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5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 

5.12.2.1. Yasal düzenleme1 

6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi ile 12/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“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. 

Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı 
Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından 
yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, bölgelerde yer alan 
girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede 
yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye 
ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret 
miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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. 

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 ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından 
da uygulanır. 

5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda 
kurumlar vergisi istisnasının kapsamı  

Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, 
münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete 
başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden 
istisna edilmiştir.  

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi 
istisnadan yararlanamaz. 

Öte yandan, 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 yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu 
nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, 
lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, 
geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında 
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değerlendirileceği tabiidir. 

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği 
yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan 
yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından 
elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün 
olmayacaktır.  

Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya 
çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar 
istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen 
kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün 
olmayacaktır.  

İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar 
vergisine tabi olmasının bir önemi yoktur. 

5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler2 

6170 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 12/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
4691 sayılı Kanundaki bazı tanımlar değiştirilmiş olup bu Kanunun uygulanmasında; 

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 

olarak tanımlanmıştır. 

5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış projelerden 
sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği 

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları yazılım 
ve Ar-Ge’ye dayalı projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede devam 
ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın, sadece projenin 
bölgede gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan yararlanabilecektir.  

Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, 
bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından 
tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle 
belirlenecektir. Daha sağlıklı bir sonuç verecekse, mükelleflerin başka bir yöntem kullanmak 
suretiyle de (kullanılan doğrudan işgücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmeleri mümkün 
bulunmaktadır.  

5.12.2.3. Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı 

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanun 
uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup 
yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin 
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kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.  

5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti  

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup 
istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen 
gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar 
vergisinden istisna olacaktır.  

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun 
uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı 
ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, 
diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 
gerekmektedir.  

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, 
bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi 
mümkün değildir.  

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari 
işlemlerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan 
faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.  

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan 
geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde 
olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, 
istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar 
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer 
kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve 
istisnadan yararlandırılacaktır. 

5.12.2.5. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı  

İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması 
halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin 
birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.  

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine 
ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün 
sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı 
tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte 
dağıtıma tabi tutulacaktır. 

5.12.2.6. İstisna kapsamındaki kazançların dağıtılması  

Yönetici şirketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde 
elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki 
niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 
uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.  

5.12.2.7. İstisna uygulamasında süre3 

İstisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi 
olarak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.  

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları da 
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31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

5.12.2.8. Bölgedeki işyeri kiralamalarında gelir vergisi kesintisi  

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin vakıflardan taşınmaz kiralamaları halinde, 
vakfa yapacakları kira ödemeleri üzerinden (bu vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınmış olup olmadığına bakılmaksızın), Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir. 

Yönetici şirketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim şirket olarak kurulması zorunlu 
olduğundan, bu şirketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi 
kesintisi yapılmayacaktır.  

5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 
hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer 

19/6/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde, yönetici şirketin kuruluşunun Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunacağı; bölgede yer alan 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi 
için Maliye Bakanlığına müracaat edecekleri, bu müracaata bölgede faaliyette bulunulduğunu 
gösteren yönetici şirketten alınan bir belgenin ekleneceği; girişimcilerin, istihdam ettikleri tüm 
araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge projelerindeki personelin listesini, görev tanımlarını, nitelik ve 
çalışma sürelerini yönetici şirkete onaylattıktan sonra aylık olarak Maliye Bakanlığına 
bildirecekleri ifade edilmiştir.  

Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye 
Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin 
kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir 
örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi 
gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir 
belge verilmesi söz konusu değildir.  

Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler 
konusunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır. 

 


