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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ  
Ülkemizde bilimsel araştırmalara teşvik ederek teknolojiye dayalı üretimi arttırmak 
amacıyla 2001 yılında 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 
yürürlüğe girmiştir. Zaman içerisinde bu kanundaki teşvik kapsamı arttırılmış ve 
değişiklikler yapılmıştır. 

2001 yılından itibaren uygulamaya konulan, sanayicimizi, araştırmacı ve 
üniversitelerimiz ile buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim 
yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun kapsamında; Aralık 2019 
itibariyle; toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara’da 10 adet, 
İstanbul’da 11 adet, Kocaeli’nde 5 adet, İzmir’de 4 adet, Konya’da 2 adet, 
Gaziantep 2 adet, Antalya 2 adet, Mersin 2 adet, Hatay 2 adet ve Kayseri, Trabzon, 
Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir- (Bilecik), Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, 
Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, 
Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, 
Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar-(Uşak), Aydın, Batman, 
Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun 
ve Rize’de 1’er adet) kurulmuştur. 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 67’si 
faaliyetine devam etmekte, 18’inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi 
sebebiyle hali hazırda faaliyete geçmemişlerdir. 
https://atgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=3e25379d-
40be-4080-ac13-23d89b14133e 
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4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Amacı 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin 
işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi 
üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün 
kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim 
maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji 
yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji 
yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı 
kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve 
yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini 
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge, Teknopark, Teknokent) 

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, 
belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da (KAMU) AR-GE 
merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya 
yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem 
veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla 
bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek 
teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya 
yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 
özelliklere sahip teknoparkı ifade eder. 

Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin 
yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir. Bölgenin yönetimi ve 
işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin içinde 
veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunur. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge, Teknopark, Teknokent) 

İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda 
ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren 
girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgeleri 

Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını 
gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse 
doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri 

Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü 
ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı 
içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerinin yapıldığı mekânlar 
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İndirim, İstisna, Destek Ve Teşvik Unsurları 

Kanun kapsamında teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelere; 

• Gelir (Ticari, Zirai ve Meslek Kazanç Sahipleri) ve Kurumlar Vergisi İstisnası  

• KDV İstinası 

• Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası 

• Ücretlerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

• Harç ve Damga Vergisi İstisnası 

• Teknoparklarda Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası 

• Teknopark İşletmelerine Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi 
İndirim Teşviki 

• Teknoparklarda Yapılan Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Özel Düzenlemeler 

Tanınmıştır. 
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Gelir (Ticari, Zirai Ve Meslek Kazanç Sahipleri) Ve 
Kurumlar Vergisi İstisnası 

Teknopark Kanununun geçici 2. maddesine göre; 

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 gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi 
hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu 
hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya, istisnadan kazancın 
elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar 
tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin 
gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya, 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 Cumhurbaşkanı, bu kapsamda 
tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Belirlenen esaslar 
çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 
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Kurumlar Vergisinde İstisna 

İstisna: Verginin konusuna giren bir faaliyetin/işlemin 
vergilendirilmemesini ifade eder. Örneğin serbest bölgelerde üretim 
faaliyetleri ile ilgili kazanç istisnası, Teknoparkta Ar-Ge yazılım 
faaliyetleri sonucu elde edilen kazanç kurumlar vergisine tabi 
tutulmaz. 

 

Gelirlerinin tamamı istisna olan şirketler, her şartta yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesi ile geçici vergisi beyannamelerini verirler. 
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Teknopark Kurumlar Vergisi İstisnasından Kimler Faydalanır 

Yönetici şirketlerin, (bu Kanun uygulaması kapsamında elde 
ettikleri kazançlar ) 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, 

Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançları 

İstisna edilmiştir. 
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Teknoparklarda Yönetici Şirket 
Teknoparklarda Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere; 

Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin 
münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin 
belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı 
veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım 
Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak 
üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya 
tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli 
Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi 
gereken sürelerinin uygunluğu, yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, 
kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını 
gösterecek, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek 
teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik 
geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, 
üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma 
değerini artıracak, etkin bir üniversite sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya 
tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun 
belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya 
tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi 
olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise  
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Projeye Bağlı Çalışma Esası  
Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye 
ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve 
nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve 
belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent 
kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi 
uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme 
yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında  proje kabul belgesi düzenlenmesi, Bölgede 
yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan 
girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent 
kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda 
girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent 
kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse 
bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi 
süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği 
hususu dikkate alınarak düzenlenmesi  

Denilerek, bölgede faaliyette bulunan işletmeler projelerini yönetici şirkete onaylatmak ve 
projeler çerçevesinde faaliyette bulunmak zorundadırlar. 5746 sayılı Ar-Ge kanunundaki 
projeye bağlı çalışma esası teknoparktaki firmalar içinde geçerlidir. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Harcamaların proje esas olması nedeniyle 5746 sayılı kanun için 
belirttiğimiz muhasebeleştirme işlemleri teknoparkta faaliyet gösteren 
firmalar içinde geçerlidir. 

Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi devam ederken oluşan Ar-Ge 
maliyetlerini amortismana tabi tutmamak gerekmektedir. 

VUK 313. maddesine göre bir iktisadi kıymete amortisman 
ayrılabilmesi için, bu kıymetin kullanıma hazır halde bulunması şarttır. 

Ar-Ge ve yazılım faaliyetinin başarısızlıkla sonuçlanmasının tespiti 
durumunda, Ar-Ge ve yazılım harcamaları dolayısıyla oluşan tutarlar 
tek seferde gider yazılacak ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde 
KKEG olarak dikkate alınacaktır. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 
Ar-Ge, yazılım ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin 
harcamalarından ayrılarak, istisna işlemlerin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde 
muhasebeleştirilmesi zorunludur. 

Teknoparklarda aynı anda birden fazla proje yürütülebilmektedir. Her Projeye ait 
harcamaların takibi için muhasebe hesaplarında alt kırılımlar açılmak sureti ile hem proje 
bazında hem de harcama türleri bakımından ayrıştırılması gerekmektedir. 

İlk Madde Malzeme Giderleri, 

Amortismanlar, 

Personel Giderleri, 

Genel Giderler, 

Kira Giderleri 

Ve tüm benzeri harcamalar 263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabının borcuna 
kaydedilecek. 

5746 sayılı kanun için belirttiğimiz Ar-Ge harcamaları muhasebeleştirme işlemleri 
teknoparkta faaliyet gösteren firmalar içinde geçerli olduğundan harcamalarda sadece 
özellikli konulara değineceğim.     SLAYT 39 
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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. 

Ortak genel giderlerin dağıtımında; 

Ortak genel giderler * İstisna kapsamındaki faaliyetlerden oluşan maliyet 

         (Ortak genel giderler dışındaki) Toplam maliyet 

Formülü kullanılır.   
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Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı 
Örnek ; İzmir Bilim ve Teknoloji Parkında yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan X Ltd.Şti. Merkezi 
bölge dışında bulunmakta olup istisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetleri birlikte 
yürütmektedir. 

Şirketin teknoparkta yürüttüğü yazılım projesine ilişkin 263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
hesabına doğrudan kaydedilen maliyetler şöyledir. 

Personel Giderleri  1.000.000,00 

Amortismanlar         750.000,00 

İlk madde ve malzeme giderleri    200.000,00 

Kira giderleri        50.000,00 

Toplam     2.000.000,00 

Şirketin istisna olmayan faaliyetlerinden oluşan maliyet 4.000.000,00 TL’ dir. 

Ayrıca tüm faaliyetlere ilişkin ortak gider niteliğinde 300.000,00 TL harcama yapmış; yine bu 
faaliyetlerde ortak kullanılan ve gün esaslı dağıtım yapılmayan 150.000,00 TL amortisman 
hesaplamıştır. Toplam dağıtılacak ortak gider 450.000,00 TL 

Ortak genel giderler * İstisna kapsamındaki faaliyetlerden oluşan maliyet 

            (Ortak genel giderler dışındaki) Toplam maliyet 

450.000,00*2.000.000/6.000.000=150.000,00 TL istisna faaliyete isabet eden ortak gider tutarı 

450.000,00*4.000.000/6.000.000=300.000,00 TL istisna dışı faaliyete isabet eden ortak gider tutarı 
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Ortaya Çıkan Hakkın Amortismanı 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tescil edilip edilmemesine bağlı 
kalmaksızın gayri maddi hak niteliğinde (patent, faydalı model vs.) 
aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, aktifleştirilen 
söz konusu harcamalar 5 yılda ve %20 amortisman oranı ile itfa edilir. 

İzmir VDB’nin özelgesine göre; Ar-Ge harcaması sonucunda 
aktifleştirilen tutarlar da azalan bakiyeler usulüne göre itfa 
edilebilecektir. 

Bu amortismanlar sadece istisna kazancın tespitinde dikkate alınacak 
ve şirketin diğer faaliyetleriyle ilişkilendirilmeyecektir. 
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Gayrimaddi Hakkın Satışının Muhasebeleştirilmesi 

Örneğin İzmir Teknoparkta faaliyet gösteren Y A.Ş.’nin Mayıs 2017 itibari ile 
1.500.000 TL maliyetli bulanan Ar-Ge Projesi başarı ile sonuçlanmış ve 
gayrimaddi hak ortaya çıkmıştır. Mayıs 2020 de Ar-Ge harcamaları sonucu 
oluşturduğu yazılımı 5.000.000 TL’ye satmıştır. 2017,2018 ve 2019 yıllarında 
toplam 900.000 TL amortisman ayırmıştır. 
102 – Bankalar     5.000.000  
268 – Birikmiş Amortismanlar          900.000  
                      263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  1.500.000 
                      649 – Diğer Olağan Gelir ve Karlar   4.400.000 
Ar-Ge sonucu oluşan yazılımın satışından elde edilen kazanç kurumlar 
vergisinden; bu satış işlemi de KDV’ den istisnadır. Buna göre 4.400.000 TL 
üzerinden %22 kurumlar vergisi, 5.000.000 TL üzerinden de % 18 KDV 
hesaplanmayacaktır. Şirketin esas faaliyet konusu yazılım satışı olsa da 649 
hesap kullanılmalıdır. 
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Ar-Ge Faaliyetlerinin Başarısız Olması Durumu 

Yürütülen Ar-Ge projesi ile ilgili olarak yapılan ve aktifleştirilen 
harcamaların; söz konusu proje sonucunda gayri maddi bir hak elde 
edilememesi nedeniyle, projenin sona erdiği dönemde doğrudan gider 
yazılır. İstisna kazançlara ilişkin yapılan giderlerin veya oluşan zararların 
istisna dışı diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün 
değildir. 

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla 
sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer 
faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. 
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Bitmemiş Ar-Ge Projelerinin Satışı  

Teknoparktaki firmaların yürüttüğü ve belli aşamaya gelmiş 
projeler, başka firmalar tarafından talep edilmekte ve proje 
bitmeden satışa konu olabilmektedir. 

 

Proje bitmeden satışından elde edilen kazanç kurumlar vergisinden 
istisnadır.  
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Belgelendirme ve Hesaplama Şartı (Yeni BKK Uygulaması) 
7033 sayılı kanunla Teknopark kanununun geçici 2 maddesine; 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri 
maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan 
yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde 
edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına 
bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin 
beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili 
kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği 
vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya, 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 Cumhurbaşkanı, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının 
yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 

19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/10821sayılı BKK Yetki kullanılmış ve kurumlar 
vergisi istisnası belge şartına bağlanmış istisnadan yararlanacak kazanç kısmının 
belirlenmesinde hesaplama yapılması koşulu getirilmiştir. 
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Belgelendirme Şartı 
(1) Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 26/6/2001 tarihli ve 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer 
alan istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya 
kiralanmasından elde edilmesi halinde, söz konusu gayri maddi haklardan 
kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların 
niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma 
başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması 
gerekir. 

(2) Bu Karar kapsamında, faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı 
tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait 
ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgeler fonksiyonel olarak patente eşdeğer 
belge olarak kabul edilir. 

(3) Bu Karar hükümleri, sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi 
hakların sözleşme hükümleri çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde 
olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğmayan durumlarda, 
mükelleflerin bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazançları kapsamaz. 

(4) Bu Karar kapsamında, ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine 
bağlanan yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için mezkûr istisnadan 
yararlanılabilir. 
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Belgelendirme Şartı 
(5) Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayri maddi 
haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk Lirasını ve dahil olduğu 
şirketler grubunun (herhangi bir gruba 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 gayri maddi haklardan ve ilgili mevzuat 
kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi 
haklardan elde ettikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan 
proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent 
veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaz. Proje bitirme 
belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
belirlenir. (2018 yılı için gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 34 
milyon Türk Lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil 
değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 226 milyon Türk Lirasını 
aşmayan) 

(6) Beşinci fıkrada 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 güncellenir. 
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Hesaplama Şartı 

(1) Bu Karar kapsamında 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. 
(2) Bu hesaplamada dikkate alınacak nitelikli harcamalar gayri maddi 
hakkın elde edilebilmesi 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. Bu 
harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması gerekenler de 
gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu 
hesaplamada dikkate alınır. 
(3) Bu hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina 
maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan 
ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de 
nitelikli harcamalar dışında tutulur. 
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Hesaplama Şartı 
(4) İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayri maddi hak 
satın alma bedelleri (lisans ve benzeri bedeller dahil) ve ilişkili kişilerden 
sağlanan fayda ve hizmet bedelleri toplam harcama tutarına dahil edilirken, 
nitelikli harcamalar tutarına dahil edilmez. Ancak, Avrupa Birliğine tam 
üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, 
yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri 
nitelikli harcamalar tutarına dahil edilebilir. Aynı süre içinde, bu bölgelerde 
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 harcamalar da aynı 
muameleye tabi tutulabilir. 
(5) Mükellefler nitelikli harcama tutarını yüzde 30'una kadar artırabilir. Şu 
kadar ki, bu şekilde artırılan nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını 
aşamaz. 
      MADDE 3– (1) Bu Karar, yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak 
projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış 
projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BKK Kararı ile Neler Değişti, Neler Değişmedi 

Bu BKK kararından Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bir 
ürünün/gayrimaddi hakkın; 

Satış veya devri, kiralanması sonucu elde edilen gelirin istisna kapsamında 
değerlendirilmesi etkilenecektir. 

Seri üretim ile uyarlama, yerleştirme, revizyon, ek yazılım ve benzeri 
faaliyetlerden elde edilen kazançlarla proje süresince alınan hibeler de 
karardan önce olduğu gibi istisna olmaya devam edecek BKK dan 
etkilenmeyecektir. 

Kdv istisnası, Personelin gelir vergisi istisnası, SGK işveren prim desteği, 
damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, yönetici şirketler, sipariş 
üzerine yapılan Ar-Ge projeleri, muhasebe uygulamaları da BKK dan 
etkilenmemiştir. (muhasebe hesaplarının daha detaylı şekilde alt hesaplarda 
takip edilmesi gerekecektir) 
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BKK Kararı ile Neler Değişti, Neler Değişmedi 
19.10.2017’ de yayımlanan BKK’da, tasarım faaliyetlerinin BKK kapsamında 
olduğu belirtilmişti. 31.08.2018 tarihinde yayımlanan 54 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla birlikte 31.08.2018’den sonra başlayan tasarım 
projeleri sonucu elde edilen Satış, devri ve kiralama kazançları Teknokent 
istisnası kapsamından çıkarılmıştır. Seri üretim, hibe, sipariş usulüne göre 
satış sonucu elde edilen kazançlar ise BKK uygulamaksızın istisnaya tabi 
olacak. 

19.10.2017 tarihinden sonra yönetici şirket hakem heyetlerince onaylanmış 
projeler yeni BKK’ya tabi. Bu tarihten önce onaylanmış Projeler eski sisteme 
göre istisnadan yararlanmaya devam edecekler. 

19.10.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce onaylatan projelere ilişkin olarak 
30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlar içinde yeni BKK 
uygulanacaktır. 
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Proje Bitirme Belgesi 
Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle,  
Gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 34 milyon Türk Lirasını 
ve dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse 
kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 226 milyon Türk Lirasını aşmayan 
mükelleflerin, (Her iki şart sağlanmalı) 
 Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş 
basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayri maddi haklardan elde 
ettikleri kazançları, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine 
dayanılarak istisnadan yararlandırılır.  
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. 
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Proje Bitirme Belgesi 
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. 

 31.08.2018 tarihinde yayımlanan 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla birlikte; 

Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin 
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma 
başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği 
vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler. Denilmiştir. 

4691 sayılı kanunun geçici 2. Maddesinde 

Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine 
getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Denilmektedir. 
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Hesaplama Şartı Uygulaması 
Gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından kaynaklanan kazançların 
istisnadan yararlanacak kısmı, bölgede yürütülen her bir projeden elde edilen 
kazanca, ilgili projeye ilişkin nitelikli harcamaların toplam harcamaya oranı 
uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Her bir projeyle ilgili yapılacak bu hesaplamada dikkate alınacak nitelikli 
harcamalar, gayrimaddi hakkın elde edilebilmesi için mükellefin kendisi tarafından 
yapılan ve gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı harcamalar ile ilişkisiz kişilerden 
sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda ve hizmet bedellerinin toplamıdır. Bu 
harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması gerekenler de 
gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu hesaplamada 
dikkate alınacaktır. 

Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen 
yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet 
unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. 
Dolayısıyla, faiz gibi finansman giderleri ve binalara ilişkin amortismanlar, kiralar, 
ısıtma, aydınlatma, su, temizlik, güvenlik, bakım, onarım, vergi, resim ve harçlar ile 
genel yönetim giderlerinden verilen paylar gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-
Ge faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamalar hesaplamada dikkate 
alınmayacaktır.  
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Hesaplama Şartı Uygulaması 
İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayrimaddi hak satın 
alma bedelleri (lisans ve benzeri bedeller dahil) ve ilişkili kişilerden sağlanan 
fayda ve hizmet bedelleri toplam harcama tutarına dahil edilirken, nitelikli 
harcamalar tutarına dahil edilmez. Ancak, Avrupa Birliğine tam üyeliğin 
gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, yurt 
içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri nitelikli 
harcamalar tutarına dahil edilebilir.  
Mükellefler nitelikli harcama tutarını yüzde 30’una kadar artırabilir. Şu kadar 
ki, bu şekilde artırılan nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını 
aşamaz.  
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 
gerçekleştirmiştir. 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. 
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Hesaplama Şartı Uygulaması 
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.  

Bu durumda, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan 30.000.- TL harcama, 
gayrimaddi hakkın satışından doğan kazancın istisna uygulanacak kısmına ilişkin 
hesaplamada nitelikli harcamalar ile toplam harcamalara dahil edilmeyecektir. 
Ayrıca bu hesaplamada, şirketin satın aldığı gayrimaddi hakkın maliyet bedeli ile 
yurt dışı ilişkili kişiden sağlanan fayda ve hizmet tutarı toplam harcamaya dahil 
edilecek; nitelikli harcama tutarına ise dahil edilmeyecektir.  

Buna göre;  

- Nitelikli harcama    = 105.000.- TL  

- Toplam harcama    = 105.000.- TL + 35.000.- TL + 10.000.- TL  

                   = 150.000.- TL  

- İstisna oranı            = Nitelikli harcama / Toplam harcama  

                                    = 105.000.- TL / 150.000.- TL  

                  = %70  

Bu durumda, bu projeyle ilgili gayrimaddi hakkın satışından elde edilen kazancın 
%70’lik kısmı olan (1.000.000.- TL x %70=) 700.000.- TL için istisna uygulanacaktır.  
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Hesaplama Şartı Uygulaması 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen %30 artırım oranının 
uygulanması durumunda, istisna oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  
- Nitelikli harcama    = 105.000.- TL  
- %30 artırımlı tutar    = 105.000.- TL + (105.000.- TL x %30)  
                         = 136.500.- TL  
- Toplam harcama    = 150.000.- TL  
- İstisna oranı    = Nitelikli harcama / Toplam harcama  
       = 136.500.- TL / 150.000.- TL  
      = %91  
Bu durumda, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında nitelikli harcama tutarının 
%30 oranında artırılarak dikkate alınması sonucunda, mükellefin bu 
projesiyle ilgili gayrimaddi hakkının satışından elde ettiği kazancın %91’lik 
kısmı olan (1.000.000.- TL x %91=) 910.000.- TL için istisnadan 
yararlanılabilecektir.  
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Hesaplama Şartı Uygulaması 
Satın alınan gayrimaddi hakların mükellefin birden fazla projesinde 
kullanılması durumunda, her bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının 
tespitinde, bu gayrimaddi hakka ilişkin hesaplanan amortismanların her bir 
projeye dağıtım oranı nispetinde gayrimaddi hakkın maliyet bedelinden pay 
verilecektir.  

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin birden fazla projede kullanılması 
durumunda, her bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının tespitinde, bu 
fayda ve hizmet tutarlarından her bir projeye verilen pay nispetinde bu 
fayda ve hizmetlerin bedelinden pay verilecektir. 

 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 harcamalar da, bu bölümdeki açıklamalar 
çerçevesinde muameleye tabi tutulabilir. 
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İstisna Dışı Kazançlar 
Teknoparklarda elde edilen kazançlar yalnızca Ar-Ge, yazılım ve 
tasarım ile ilgili olanlar vergiden istisna tutulur. 

Bu faaliyetlerin dışında; 

- Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri dışındaki ticari işlemlerden elde 
edilen gelirler 

- Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri kapsamındaki bölge dışında 
yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler 

- Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan mevduat faizi, repo ve 
benzeri gelirler  

- Yabancı para cinsinden aktifler dolayısı ile oluşan kur farkları 

- İktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler 

İstisna kapsamına girmez. 
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Hibe Destekler 
İstisnadan yararlanan Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerine ilişkin olarak 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK ve 
KOSGEB gibi kuruluşlar hibe şeklinde destek vermektedir. Bu mahiyetteki 
her türlü hibe bağış ve yardımları kurum kazancına dahil edilip istisnadan 
yararlanılıyor. 
Örneğin Selin A.Ş’nin Manisa Teknokent de bulunan şubesi geliştirdiği 
yazılım projesi  dolayısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe şeklinde 
150.000 TL destek almıştır. 
102 – Bankalar             150.000  
                          602 – Diğer Gelirler     150.000 
                                     01 Teknokent hibe geliri   150.000   
Teknoparklardaki işletmelerin aldıkları hibelerin, 5746 sayılı Kanundaki gibi 
özel fon uygulaması söz konusu değildir. 
Geri Ödemeli destekler hibe olarak değerlendirilmeyecek ve ticari kazanca 
dahil edilmeyecektir. 
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Teknoparklarda Seri Üretim Faaliyetleri 

Teknopark Yönetmeliğinin 24. Maddesinde; 

İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya tasarım projeleri 
sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, 
yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi 
bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik 
ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık 
görüşü alınarak öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu 
defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya 
tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede 
çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında 
faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara 
göre vergilendirilir. 

Denilmektedir. 
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Teknoparklarda Seri Üretim Faaliyetleri 
Ar-Ge sonucu oluşan varlıkların üretimi için makine ve teçhizatları olan üretim 
alanı gerekli olmasına karşılık yazılım faaliyetleri için genellikle yatırım yapılmasına 
gerek kalmamakta bu ürünler CD, harici disk veya internet ortamında 
satılabilmektedir. 

1 nolu KVK Tebliğinde  

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. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış 
olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi 
faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği 
tabiidir. Ayrıca, 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. 
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Teknoparklarda Seri Üretim Faaliyetleri 

Kurumlar vergisi kanunundaki transfer fiyatlandırılması yöntemleri ve açıklamaları şöyledir. 

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, 
karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir 
şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde 
uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. 

Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal ve hizmet maliyetlerinin makul bir 
brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder. 

Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 
aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması 
halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. 

İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 
arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayalı 
net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, 
mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun 
bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanır. Kâr bölüşüm 
yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam 
faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili 
kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi esasına dayanır. 

Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa 
mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir. 
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E Beyanname Uygulaması 
Faaliyet sonuçlarına göre e beyanname uygulamaları aşağıdaki gibi olacaktır. 
İstisna İşlemlere İlişkin Kazancı  750.000 
İstisna Olmayan İşlemlere İlişkin Kazancı 350.000 
Toplam Kazanç                1.100.000 
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E Beyanname Uygulaması 

42 

İstisna İşlemlere İlişkin Kazancı  250.000 
İstisna Olmayan İşlemlere İlişkin Zararı (-) 650.000 
Toplam Zarar (-)    400.000 

 



E Beyanname Uygulaması 
İstisna İşlemlere İlişkin Zararı (-)  300.000 
İstisna Olmayan İşlemlere İlişkin Kazancı 850.000 
Toplam Kazanç    550.000 
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E Beyanname Uygulaması 
Ayrıca beyannamenin ekler kanunen kabul edilmeyen giderler bölümü 
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E Beyanname Uygulaması 
İstisna İşlemlere İlişkin Zararı (-)  250.000 
İstisna Olmayan İşlemlere İlişkin Zararı (-) 400.000 
Toplam Zarar (-)    650.000 
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E Beyanname Uygulaması 
Ayrıca beyannamenin ekler kanunen kabul edilmeyen giderler bölümü 
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Teknoparklarda Sipariş Üzerine Yapılan Projeler 

Ar-Ge Siparişe dayalı olarak yürütülen faaliyetlerden farklı olarak 
Ankara vdb tarafından verilen özelge ile proje bitimine kadar kar 
zararla ilişkilendirilmemesi yönündedir. 

Bu çerçevede, sipariş üzerine yürütülen yazılım ile ilgili olarak elde 
edilen kazançların da Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde 
istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu 
güvenlik yazılımı işiyle ilgili olarak ... 'ndan alınan tutarların avans 
olarak, yapılan harcamaların da aktifleştirilerek dikkate alınması ve söz 
konusu tutarların yazılım işinin tamamlanıp yazılımın teslim edildiği 
dönem kâr/zararı ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 
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YAZILIM SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 
KDV Kanununun geçici 20.maddesine göre; 

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoparkta ve ihtisas 
teknoparkta faaliyette bulunan girişimcilerin, kazançlarının gelir veya 
kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, 

-Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 
yönetimi, iş uygulamaları, Sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri 
komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 

KDV’den müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından 
Kanunun 30/1-a Maddesi hükmü uygulanmaz. 

Bu maddeye,7104 sayılı Kanunla 2019 yılından başlamak üzere ekleme 
yapılmış ve “Oyun yazılımları” da istisna kapsamına dahil edilmiştir.  

Böylece, teknokentlerde üretilen yazılımların satışı üzerinden KDV 
hesaplanmayacaktır. 
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YAZILIM SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 
Yine 7104 sayılı Kanunla 2019 yılından itibaren uygulanmak üzere 
teknokentlerde KDV’den İstisna şekilde yazılım teslim eden firmalar, 
yüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapmaya başlayacaklardır. 
Teknokentler’deki yazılımcı firmalar açısından yüklenilen KDV’nin 
indirilememesi kuralı değiştirilmiş ve 01.01.2019 tarihinden itibaren, 
yüklenilen KDV’lerin indirimine izin verilmiştir. 

İhtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki yazılım teslimleri de KDV’den 
istisnadır. 

Aynı maddede Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla 
istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna 
uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esasları tespit etmeye yetkili kılınmıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde bu yetki kullanılmış ve istisna kapsamındaki 
yazılımların içeriği ile seri üretim sonucu teslimlerde KDV istisnasına ilişkin 
belirlemeler yapılmıştır. 
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 2019 Yılı Sonrası Sistem 
Kısmi istisnalarda kural, vergiden istisna edilmiş işlemlerde indirim 
mekanizmasının engellenmesidir. Ancak, KDV Kanununun geçici 20. 
Maddesine 7104 sayılı Kanunla eklenen hükme göre  

-01.01.2019 tarihinden itibaren, 

-Teknokentlerde KDV’ den istisna edilen yazılım satışlarıyla ilgili olarak 
yüklenilen KDV’ler  

-KDV beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir. 

Böylece, teknokentler’deki yazılım satış istisnasında indirim hakkının 
engellenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü 
uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV 
tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesi 
gerekmeyecektir. 

Ancak hesaplanan KDV çıkmaması dolayısıyla indirim konusu yapılamayan 
KDV’nin iadesi söz konusu olmayacaktır. 
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 2019 Yılı Sonrası Sistem 
Örneğin; Teknoparkta faaliyet gösteren (Z) Limited Şirketi, 2019 yılında 
başlattığı projesi sonucunda 2.000.000 TL maliyeti olan yeni bir yazılım 
geliştirmiştir. Bu yazılım projesi dolayısıyla da 150.000 TL KDV yüklenmiş ve 
bu KDV’yi beyanname üzerinde henüz indirim konusu yapamamıştır. 

Şirket, söz konusu yazılımını 2019 yılı içinde 4.000.000 TL’ ye satmış ve bu 
tutar KDV’ den istisna edilmiştir. 

Bu durumda; 4.000.000 TL KDV’den istisna edilecek, şirketin yüklendiği 
KDV’ler ile ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak ve 150.000 
TL KDV indirim yoluyla telafi edilene kadar KDV beyannamesinde yer almaya 
devam edecektir. 150.000 TL’nin iadesi ise söz konusu olmayacaktır. 

2019 yılından sonra, teknokentler’deki yazılım faaliyetleri nedeniyle 
yüklenilen KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek 
olmayacağından, yüklenilen KDV’lerin düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 
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 Teknokentlerde KDV İstisnasının Şartları 

1)Yer; istisnadan faydalanma “yer” şartına bağlıdır. Teknoparkta faaliyette 
bulunan girişimciler sadece bu bölgelerde ürettikleri yazılımlarda KDV 
hesaplamadan işlem yapabileceklerdir. 
KDV Kanununun gerekçesinde de, istisnanın sadece bölgede üretilecek 
yazılım program ve lisansını kapsadığı, bölge dışında yaratılan katma değeri 
kavramayacağı belirtilmiştir. 
Örneğin; Teknoparkta faaliyet gösteren (Y) Yazılım Limited Şirketi, 
Hindistan’da mukim bir firmadan internet üzerinden bilgisayar yazılım 
lisansı satın almıştır. Yurt dışındaki firmadan ithal edilen bilgisayar yazılımı 
teknoloji geliştirme bölgesinde üretilmediğinden, bu yazılımın (Y) Yazılım 
Limited Şirketi tarafından tesliminin istisna kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir. (Sakarya VDB’ nın 23.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-46-44 sayılı özelgesi)  

İhtisas teknokentlerin de bu kapsamda olacağı tabiidir. 
Bu istisnadan yararlanacak işletmelerin, yönetici şirketin onayını alarak ilgili 
vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
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 Teknokentlerde KDV İstisnasının Şartları 
2) Süre: Bir diğer koşul “süreye” yöneliktir. KDV istisnası, süre yönünden 
gelir ve kurumlar vergisini referans almaktadır. Buna göre, istisna 
uygulamasının bitiş tarihi 31.12.2023’ tür. İstisna süresinin uzatılması 
halinde KDV istisnası da aynı süreye göre uzayacaktır. (Samsun VDB’ nın 04.12.2012 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KVK-ÖZE-04-328 sayılı özelge) 

Ayrıca, teknokentlerde yer alan şirketlerin KDV istisnasından 
yararlanabilecekleri süre, kira ile tutulan işyerlerinde faaliyet gösteren 
girişimciler için kira kontrat süresiyle sınırlı olacaktır. 

Örneğin: OTTÜ Teknokent A.Ş. ile (Z) A.Ş. arasındaki 25.12.2015 tarihli kira 
sözleşmesinde, kiralama süresinin 01/01/2016 - 31/12/2018 tarihlerini 
kapsadığı belirtilmiştir. Buna göre, teknoloji geliştirme bölgesinde 
gerçekleştirilen yazılım faaliyetleri kapsamında yapılacak teslim ve 
hizmetler, 01/01/2016 -  31/12/2018 tarihleri arasında KDV’ den istisna 
olacaktır. (Ankara VDB’nın 14.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.62-HÇ:123.M-2010-107-361 sayılı özelge) 

Kiralama süresinin uzaması durumunda, uzayan sürenin de istisna 
uygulamasında dikkate alınacağı tabiidir. 
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 Teknokentlerde KDV İstisnasının Şartları 
Buna göre, teknokent bölgesindeki faaliyetlerine son vererek bölgeden 
çıkan bir işletme, daha önce bölgede geliştirdiği ve onay aldığı yazılımlarla 
ilgili olsa dahi, bölgeden çıktığı tarihten itibaren KDV istisnasından 
yararlanamayacaktır. Başka bir deyişle, bölgeden çıkan işletmeler, bölgeden 
çıktığı tarihten itibaren  teknokentlerde uygulanan KDV istisnası ile diğer 
teşviklerden hiçbir şekilde faydalanamaz. Burada herhangi bir kazanılmış 
haktan söz edilmesi mümkün değildir. (İstanbul VDB’nın 07.09.2017 tarih 62030549-125[10-
2015/84]-275726 sayılı özelgesi)  

Örneğin: Manisa Teknoparkta yazılım programı geliştiren (D) Limited Şirketi, 
teknokent istisnaları ve teşviklerinden yaralanmakta; aynı zamanda KDV 
istisnası çerçevesinde satış gerçekleştirmektedir. Şirket 2018 yılı itibariyle 
Teknoparktan çıkmıştır. 
Buna göre şirket, bölgede geliştirdiği yazılıma ilişkin olarak, Teknoparktan 
ayrıldıktan sonra yapacağı satışlarda KDV istisnasında yaralanamaz. 
3) İçerik: Son koşul ise “içerikle” ilgilidir. İstisna bu bölgelerde üretilen 
sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, (2019 yılı 
sonrası) oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarıyla 
sınırlıdır. 
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 Teknokentlerde KDV İstisnasının Kapsamı 
İstisna kapsamına teknokentlerde üretilen sistem yönetimi, veri 
yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, (2019 yılı sonrası) oyun, 
mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 
hizmetler girer. 

Yazılımların güncellenmesi faaliyeti sonucu yapılan teslimler de istisna 
kapsamında değerlendirilir.  

Örneğin: Teknoparkta faaliyet gösteren (E) A.Ş.’nin teknokent 
bölgesinde faaliyet gösteren bir firmadan aldığı ve yine teknokent 
bölgesinde kendi uygulamaları ile web servisleri ve API’ leri kullanarak 
bir alt modül entegre etmek suretiyle belediyelerin kullanımı için 
özelleştirdiği arşivleme yazılım programı, söz konusu programın sistem 
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve 
askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım 
programlarından olması kaydıyla KDV’ den istisna tutulacaktır. (Ankara VDB’ 
nın 28.08.2013 tarih ve 84974990-130[2011-1-Geç.20-5]-934 sayılı özelgesi) 
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 Teknokentlerde KDV İstisnasının Kapsamı 

Örneğin: Teknokent bünyesinde geliştirilen yazılımlara ilave yapılarak 
oluşturulan yeni sürüm yazılımların; sistem yönetimi, veri yönetimi, iş 
uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 
uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması 
halinde bu yazılımların müşterilere teslimi KDV’ den müstesnadır. (Konya 
VDB’ nın 17.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1982-106 sayılı özelgesi) 

Örneğin: OTTÜ Teknoparkta “ Hibrid Araçlar İçin Yazılım Geliştirme 
Projesi” yapan şirketin, bu proje kapsamında yaptığı satışların, sistem 
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve 
askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 
hizmetlerden olması halinde KDV istisnası uygulanacaktır.(Ankara VDB’nın 
30.05.2017 tarih ve 84974990-130(KDV:2/H/Geç.20-2016/07)-174156 sayılı özelgesi) 
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 İstisna Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler  
KDV Genel Uygulama Tebliği ve Gelir İdaresinin özelgeleri çerçevesinde 
istisna kapsamına girmeyen faaliyetler şunlardır;  
a) Güncelleme dışında, bir yazılımla ilgili olarak verilen bakım ve destek 
(otomasyon) hizmetleri, teknokent bünyesinde gerçekleştirilse dahi istisna 
kapsamına alınmaz. 
Örneğin; Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış 
sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi karşılığında elde 
edilen kazancın KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
değildir. (Konya VDB’nın 17.12.2011 tarih ve B.07.1GİB.4.42.16.02-KDV-2-1982-106 sayılı özelgesi) 

Ayrıca, Teknokent içinde veya dışında verilen danışmanlık hizmetleri de KDV 
istisnasına tabi değildir. (İzmir VDB’nın 19.02.2016 tarih ve :21152195-130-104 sayılı özelgesi) 

b) Yazılım satışı sonrasında kullanıcılara verilecek eğitim hizmetleri istisna 
kapsamında değerlendirilmez. 
c) Teknoparkta üretilse dahi, network uygulamaları gibi yazılımlar için 
istisna uygulanmaz. 
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 İstisna Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler  
ç) İşlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. 
donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler istisna kapsamında değildir. 

Örneğin; Teknoparkta faaliyet gösteren (F) A.Ş. ameliyat cihazlarında 
kullanılacak bir yazılım üretmiştir. Şirket, ameliyat cihazlarını satın almış, bu 
yazılımı, aletlere yüklemiş ve müşterilere satmıştır. Bu durumda, ameliyat 
cihazlarının satışı dolayısıyla istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Örneğin; Teknoparkta faaliyet gösteren (G) A.Ş. geliştirdiği yazılımları, yine 
kendi ürettiği kalorimetre ve su sayaçlarına yükleyip satışını yapmaktadır. 
Buna göre, söz konusu ürünlerin satışında KDV istisnası uygulanması 
mümkün değildir. Fatura üzerinde yazılıma ilişkin bölümün ayrı şekilde 
gösterilmesi durumunda da istisna uygulanmayacaktır. (Kayseri VDB’nın 04.04.2018 
tarih ve 50426076-130[17-2017/20-1349]-30997 sayılı özelgesi) 

d) Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri istisna kapsamı 
dışındadır. 
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 İstisna Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler  
e) Yazılım dışında, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler 
istisna kapsamında değerlendirilmez. 

Örneğin; Teknoparkta Ar-Ge faaliyetleri sonucu bulunan bir makineye ilişkin 
patentin satılması durumunda, geçici 20. Maddedeki KDV istisnası 
uygulanmayacaktır. 

Örneğin; (H) Limited Şirketi tarafından Teknoparkta yürütülen “Süreç ve Verimlilik 
Yönetimi ile Maliyetlerin düşürülmesi ve Karlılığın Artırılması” projesi, üretim ve 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların daha güvenli geleceğe bakmaları 
için yapılacak çalışmaları kapsaması dolayısıyla bir yazılım programının teslimi 
olmadığından, şirket tarafından verilen söz konusu hizmet KDV Kanununun genel 
hükümleri çerçevesinde KDV’ ye tabidir. (Denizli VDB nin 01.08.2013 tarih ve 84974990-
130[Geç.20-2012/504]-84 sayılı özelgesi) 

Örneğin; Teknokentde yazılım faaliyetinde bulunan (K) A.Ş. bölgede geliştirdiği 
yazılımı kullanarak Türkiye genelinde hangi arazide, hangi teknolojiyle ve hangi 
maliyetlerle ne kadar enerji/doğalgaz/elektrik üretebileceği konusunda çeşitli 
şirketlere raporlar hazırlayıp satışını yapmaktadır. 

Teknokentlerde üretilen yazılımların teslimleri KDV istisnası kapsamına girmekle 
birlikte, söz konusu yazılım kullanılarak oluşturulan proje raporlarının hazırlanması 
ve satışı KDV’ ye tabidir. (Ankara VDB’nın 17.04.2014 tarih ve 84974990-130[Geçici 20-2012-03]-381 
sayılı özelgesi) 
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 İstisna Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler  
Örneğin; Teknokentde nükleer tıp alanında Ar-Ge yapan (X) A.Ş. kanser teşhis ve 
tedavisinde kullanılan radyoizotopların üretimini yapmış ve bu ürünü satmaya başlamıştır. 

Buna göre, firmanın ürettiği onkolojide teşhis, tanı amaçlı görüntüleme ve tedavide 
kullanılan radyoizotoplar, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, 
internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı kapsamında yer almadığından, 
radyoizotopların tesliminde KDV Kanununun geçici 20. Maddesindeki istisnanın 
uygulanması mümkün değildir. (Ankara VDB’nın 11.06.2015 tarih ve 84974990-130[Geç-20-2014/2]-637 sayılı 
özelgesi)  

Örneğin; Teknoparkta yazılım faaliyetiyle uğraşan (X) A.Ş. projeleri sonucu ortaya çıkan 
yazılımlarla; 

-Kullanıcıların sisteme ücretle abone olarak kendilerine ait bilgileri girerek profil sayfası 
oluşturup, geliştirilmiş olan “Akıllı Teknoloji” sayesinde kendilerine uygun arkadaş 
profilleriyle iletişim kurmalarını sağlamakta ve çeşitli şekillerde tahsilat yapmakta, 

-Facekook’ un bir uygulaması şeklinde geliştirilen “Astroloji” uygulamasına abone olan 
kullanıcılara içerik sağlamakta ve mobil ödeme sistemiyle gelir elde etmekte, 

-Geliştirilen ürün-fiyat karşılaştırma motoru kapsamında e-ticaret sitelerinden kazanç 
sağlamaktadır. 

Bu satış işlemleri yazılım şeklindeki teslim ve hizmet kapsamında 
değerlendirilmediğinden, KDV istisnasına tabi olmayacaktır. (Kocaeli VDB’nın22.12.2017 tarih ve 
93767041-125[4691-2014/4]-69388 sayılı özelgesi) 
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 KDV İstisna Uygulaması 

KDV Kanunundaki teknokent istisnasında, yazılım satışının mal teslimi veya 
hizmet ifası şeklinde gerçekleştirilmesiyle ilgili bir sınırlama/farklılık yoktur. 
Bu çerçevede, teknokent içerisinde yapılan faaliyetler sonucunda geliştirilen 
yazılımın CD veya harici bellek ortamında teslim edilmesi ile elektronik 
ortamda hizmet ifası şeklinde sunulması işlemleri istisna kapsamındadır. 

Yazılımların pazarlanması işinin bayi kanalıyla yapılması halinde, teknokent 
bünyesinde geliştirilen yazılım programlarının bayiye tesliminde KDV 
istisnası uygulanır. Bayiler tarafından yazılımların satışında ise (bu satış 
işlemi istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden) genel hükümler 
çerçevesinde KDV hesaplanır. (Konya VDB’nın 17.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-

1982-106 sayılı özelgesi)  

KDV uygulamasında; yazılımların CD, harici bellek içinde teslimi mal teslimi; 
internet üzerinden yapılan yazılım satışları ise hizmet ifası olarak kabul 
edilir. 
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 Yazılım Satışlarının İadesinde KDV  

Teknokent şirketlerince Teknokent Kanunu kapsamında yapılacak 
teslimlerle ilgili olarak, satılan bir yazılımın daha sonra şirketlere iade 
edilmesi işlemi yeni bir teslim olmayıp, işlemin mahiyetine uygun bir 
düzeltme sayılacağından iade işlemi sırasında KDV hesaplanması söz 
konusu olmayacaktır. (Ankara VDB’ nın 14.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-
2010-GEÇ.20-07-535 sayılı özelgesi)  
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Projelerin Başka Bir Teknokente Devredilmesi 

Yürütülen yazılım projelerinin, yönetici şirketlerden onay alınmak suretiyle 
başka bir bölgede devam ettirilmesi durumunda da, bu projeler dolayısıyla 
yapılan satış KDV istisnasından yararlanabilecektir. 

   Örneğin; 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi BÜN Teknopark bünyesinde 
başlatılan ve devam eden yazılım projesi, 2016 yılında yönetici şirketin onayı 
çerçevesinde İTÜ Arı Teknoparkında sürdürülmüş ve 2017 yılında bitirilen 
proje sonucu oluşan yazılım 500.000 TL’ ye satılmıştır. 

  Bu durumda, BÜN Teknopark bünyesinde başlatılan yazılım projesinin İTÜ 
Arı Teknoparkında sürdürülebilmesine ilişkin olarak, söz konusu bölgede 
faaliyette bulunulduğunu gösteren yönetici şirketten alınan bir belgenin 
bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi durumunda, 500.000 TL için KDV 
istisnasından yararlanılması mümkündür. (İstanbul VDB’nın 08.04.2014 tarih ve 39044742-
130-818 sayılı özelgesi)  

 
63 



Başarısız Bulunan Yazılım Projelerinde Yüklenilen KDV  

Teknokentlerde yürütülen yazılım projelerinin bir kısmı başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır. Projelerin tamamlanmasına imkan kalmaması veya 
projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir yazılım hakkının 
ortaya çıkmadığı durumlarda önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan maliyetler, 
projenin başarısızlıkla sonuçlandığı hesap döneminde doğrudan gider 
yazılır. (Ankara VDB’ nın 15.09.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK -10-1-572 sayılı özelgesi)  

Kurumlar vergisinde, proje başarılı olur ve kazanç oluşursa, bu kazanç 
vergiden istisna edilmekte; başarısız proje maliyetleri ise doğrudan gider 
olarak dikkate alınmakta ve beyannameye KKEG olarak dahil edilmektedir. 

KDV Kanununun 30/d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına 
göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla 
ödenen KDV’ nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 
KDV’ den indirilemeyeceği belirtilmiştir.  
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Başarısız Bulunan Yazılım Projelerinde Yüklenilen KDV 

Buna göre, başarısız yazılım projeleri dolayısıyla yüklenilen KDV’ ler, KDV 
beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılamayacaktır. Başka bir deyişle, 
başarısız projeler dolayısıyla yüklenilen KDV’ ler indirim hesaplarından 
çıkarılacak, daha önce indirim konusu yapıldı ise KDV beyannamesine ilave 
edilecektir. İndirim hesaplarından çıkarılarak başarısız projelerin maliyetine 
dahil edilen KDV tutarı, aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesinin 
KKEG satırına yazılmış olacaktır. 

Örneğin; 2017 yılında Teknopark bünyesinde başlatılan yazılım faaliyeti, 
2018 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu faaliyet dolayısıyla da 50.000 
Tl KDV yüklenmiştir. 

Böylece, 50.000 TL KDV indirim hesaplarından çıkarılacak, başarısız 
projenin maliyetine atılacak ve kurumlar vergisi beyannamesine KKEG 
olarak dahil edilecektir.  
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Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna  

Teknokentlerdeki KDV uygulaması ile ilgili, ilk olarak 2011 yılında 60 
no’lu KDV Sirküleri çıkarılmış, bu doğrultuda teknokentlerdeki seri 
üretim faaliyetlerinde KDV uygulaması konusunda Gelir İdaresince 
özelgeler oluşturulmuş ve internette yayımlanmıştır. 

2014 yılında yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğiyle, 
Teknokentlerdeki seri üretim faaliyetlerinde uygulanan KDV 
istisnasının kapsamı daraltılmış ve 26.04.2014 tarihinden önce verilen 
bazı özelgelerdeki açıklamalar geçersiz kalmıştır. 

Seri üretimlerde KDV uygulamasıyla ilgili 26.04.2014 tarihinden önce 
verilen özelgelerin geçersiz kalan kısımları dikkate alınmamalıdır. 
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Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna  

Örneğin; Teknokentde yazılım faaliyetinde bulunan (Z) A.Ş. üretmiş olduğu 
yazılımların fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak suretiyle belirli zaman 
aralıklarıyla yazılımı farklı kişilere satmakta ve bu yazılımların sanal ortamda 
paylaşımını sağlayarak kullanıcı sayısına göre müşteriler fatura 
düzenlemektedir. 
Bu işlem seri üretim olarak değerlendirilecek ve üretilen yazılımların disk, 
CD veya elektronik ortamda pazarlanmasına isabet eden satış tutarı KDV’ ye 
tabi olacak; satış bedelinin gayrimaddi hakka isabet eden kısmı ise KDV’ den 
istisna edilecektir. 
Örneğin; Teknokentde faaliyet gösteren (X) Limited Şirketinin Bölgedeki 
faaliyetleri neticesinde gerçekleştirdiği “Gelişmiş TV Teknolojisi” yazılımı 
isimli yazılımı çeşitli firmalara satılmaktadır. Bu ürünün lisans, patent gibi 
gayrimaddi haklara isabet eden satış bedeli 31.12.2023 tarihine kadar KDV’ 
den istisna olacaktır. Ancak, söz konusu ürünün seri üretime tabi tutulup 
pazarlanmasına isabet eden KDV satış bedelinin istisnadan yararlanması 
mümkün değildir. (Ankara VDB’ nın 07.05.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-Geçici 20-03]-546 
sayılı özelgesi) 
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Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna  
Örneğin; Teknokentde yazılım faaliyetinde bulunan (Y) A.Ş. Teknokent yönetici 
şirketi tarafından onaylanan projeler çerçevesinde geliştirilen yazılımları ve 
bunların yeni sürümlerini internet yoluyla yurt çapında çeşitli müşterilere 
pazarlamakta; bir kısım pazarlama faaliyetini de bayileri aracılığıyla 
gerçekleştirmektedir. Bu satışlar, CD’lerin teslimi veya programın internet 
üzerinden aktarılması yoluyla yapılmaktadır. 

CD şeklinde ve internetten yapılan satışlardan elde edilen kazançların gayrimaddi 
haklara isabet eden kısmı transfer fiyatlandırması yoluyla %80 olarak 
hesaplanmıştır. Satışa ilişkin hasılat bilgileri aşağıdadır. 

CD şeklinde ve internetten yapılan satışların hasılatı  2.000.000 

Satışın gayrimaddi hakka isabet eden oranı              %80 

Satış hasılatının KDV’ den istisna tutarı (2.000.000 x %80) 1.600.000 

Satış hasılatının KDV’ ye tabi tutarı (2.000.000 x %20)     400.000 

Buna göre, seri üretim şeklindeki satış hasılatının gayrimaddi hakka isabet eden 
kısmına istisna uygulanmış, geriye kalan kısım ise KDV’ ye tabi tutulmuştur. 

Örnekteki şirketin bu işlem yerine, sadece tek bir bayi ile anlaşması ve tüm satış 
haklarını bu bayiye 1.000.000 TL bedelle 1 yıllığına kiralaması durumunda, bu 
işlem seri üretim olarak değerlendirilmeyecek ve 1.000.000 TL’nin tamamına KDV 
istisnası uygulanacaktır. 
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Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna  
 Örneğin; Erciyes Teknoparkta faaliyet gösteren SUDE A.Ş.; 
- Kalorimetre, su sayacı, konvertör ve modem üretimi yapmakta, ürünlerin 
mekanik kısmı şirket merkezinin bulunduğu organize sanayi bölgesinde 
üretilmekte, bu ürünlere yüklenen programlar (yazılımlar) Teknoparktaki 
şubenin yürüttüğü projeler çerçevesinde geliştirilmekte, 
- Teknoparkta proje kapsamında internet üzerinden uzaktan sayaç okuma 
yazılımı geliştirilmekte, 
- Mekanik kısımları ile yazılım programları birleştirilerek oluşturulan 
ürünler satılmakta, 
- Proje kapsamında üretilen, “internet üzerinden uzaktan sayaç okuma 
yazılımı” nın da ayrıca kiralanması ve satışı gerçekleştirilmektedir. 
Mevzuata göre, Teknokentlerdeki Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
ürünlerin, üretim sürecinde kullanılması sonucu elde edilen kazançlar 
istisna kapsamında değildir. 
Bölge dışında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazançlar ise, Ar-Ge 
ve yazılım faaliyetlerinden elde edilse dahi istisnaya konu edilmez. 
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Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna  
Kalorimetre, su sayacı, konvertör ve modeme ilişkin yazlım kısımlarının 
Teknoparkta geliştirilmesi ve sonrasında bu yazılımların, teknokent dışında 
üretilen mekanik kısımlara yüklenerek satılması işlemi, Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan ürünlerin, üretim sürecinde kullanılması olarak 
değerlendirileceğinden, bu satışlardan doğan kazanca kurumlar vergisi 
istisnası uygulanması mümkün değildir. 
Fatura üzerinde yazılıma ilişkin bölümün ayrı şekilde gösterilmesi 
durumunda da, istisna uygulanmayacaktır. 
Ayrıca bu satış işleminde, KDV istisnası uygulanması da mümkün değildir. 
Teknoparkta proje kapsamında ortaya çıkan “internet üzerinden uzaktan 
sayaç okuma yazılımı” nın satışından elde edilen kazançlar kurumlar 
vergisinden, satış tutarı da KDV’ den istisna olacaktır. 
Bu yazılımın, seri üretim kapsamında satışı veya kiralanması sonucu elde 
edilen kazancın, sadece Teknoparkta gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım 
faaliyetlerinden doğan gayrimaddi hakka isabet eden kısmı, transfer 
fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle kurumlar vergisi 
istisnasına; yine gayrimaddi hakka isabet eden satış tutarı KDV istisnasına 
konu edilebilecektir. (Kayseri VDB’nın 04.04.2018 tarih ve 50426076-130[17-2017/20-1349]-30997 sayılı 
özelgesi) 
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TEKNOPARKTA ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 

• Bölgede Çalışan Ar-Ge, Tasarım, Destek Personelinin Bu Görevleri İle 
İlgili Ücretleri 31.12.2013 Tarihine Kadar Her Türlü Vergiden 
Müstesnadır. 

• Çalışanların Elde Ettiği Ücretler Üzerinden Gelir Ve Damga Vergisi 
Hesaplanmayacaktır. 

• 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununda Ücretleri İçin Hesaplanan Gelir Vergisi 
%95,90,80 Oranında Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulanırken, 4691 
Sayılı Kanunda Farklı Olarak Ücretlerin Tamamı Gelir Vergisinden 
İstisnadır. 

• Yine Burada Ar-Ge Kanundaki Gibi SGK İşveren Payının Yarısı Devlet 
Tarafından Ödenir. 
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İSTİSNA KAPSAMINA GİREN PERSONEL 
Kanuna Göre Ar-Ge Faaliyetlerinde Doğrudan Görevli Olan Araştırmacı (En 
Az Lisans Mezunu), Teknisyen (Meslek Lisesi Veya Meslek Yüksekokullarının 
Tasarım, Teknik, Fen Veya Sağlık Bölümlerinden Mezun) ve Yazılımcı 
Personeller (Program, Geliştiren, Üreten Kişiler) Ar-Ge personeli olarak 
değerlendirilir ve bunlara ödenen ücretlerin tamamı gelir vergisinden 
istisnadır. 

Bu personelin dışında ar-ge personel sayısının %10’ unu aşmamak üzere, 
ar-ge faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek 
personelinin ücretleri de istisna kapsamındadır. Destek personeli sayısının 
hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır. Destek personeli 
sayısının %10 aşması halinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin 
ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Eğer brüt 
ücretler aynı olması halinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak 
destek personeli çalıştığı girişimci tarafından belirlenir. 

Kamu personeli teknoparklarda yürüttükleri görevleriyle ilgili aldıkları 
ücretleri gelir vergisinden istisnadır. 
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İSTİSNA KAPSAMINA GİREN PERSONEL 
Ar-ge faaliyetinde görev alsın almasın, teknik personel kısmında olsun 
olmasın teknokent yönetici şirketleri bünyesinde çalışan personelin 
ücretlerine gelir vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir. 

Teknoparklardaki proje süresi ile sınırlı olarak çalışacak ve proje 
kaynaklarından ücret alacak geçici ve sözleşmeli personele münhasıran 
ar-ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin görevleri ile ilgili olarak 
yapılan ücret ödemeleri için gelir vergisi istisnası uygulanabilecektir. 

Teknokentdeki firmalarda fiilen çalışan şirket ortakları ile Ar-ge 
faaliyetlerine fiilen katılan yönetim kurulu üyelerine bu çalışmaları 
karşılığı ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnasından 
faydalanabileceklerdir. Bu durum sadece kurumlar vergisi mükellefi 
olan şirket ortakları için geçerlidir. Zira şahıs şirketlerinde ortakların 
ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olduğundan, gelir vergisi 
yönünden işletme muhatap alınmaz. 
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İSTİSNA KAPSAMINA GİREN PERSONEL 
Teknoparkta çalışan ve emekli olan Ar-ge personelinin durumunda ise SGK 
açısından emekli maaşı gelir vergisinden istisna edilmekte, ancak yeniden 
çalışan yerden alınan ücretle ilgili herhangi bir istisna bulunmamaktadır. 
Emekli olduktan sonra teknokentde yürütülen Ar-ge, yazılım, tasarım 
projelerinde çalışılması karşılığında elde edilen ücretin gelir vergisinden 
istisna edilmesi mümkündür. 

Teknokentdeki şirketlerin bordrolu personeli olmayıp, başka firmalarda 
çalışan kişiler için ödenen tutarların istisna kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Fakat hem teknokentde hem de teknokent dışındaki 
firmalarda ayrı ayrı bordrolu çalışan kişilerin teknokentdeki çalışma süreleri 
için aldığı ücretler gelir vergisinden istisnadır. 

Yabancı uyruklu personelde Ar-ge personeli şartlarına haiz olmak şartıyla 
teknokent firmalarından aldığı ücretlerde gelir vergisinden istisnadır. 
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İSTİSNA KAPSAMINA GİREN GİRMEYEN ÖDEMELER 
İstisna kapsamına giren personel belli olduktan sonra, personeli ücretinin ne 
kadarlık bölümünün istisnaya tabi tutulacağı belirlenir.  
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği 
ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler gelir vergisinden istisnadır. 
Mart 2016 dan geçerli olmak üzere Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli 
izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de 
bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya 
iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin 
ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Günlük çalışma saatleriyle ilgili bir 
sınırlama olmamaktadır. Ayrıca Ar-ge personeline, İş kanunu çerçevesinde 
telafi çalışma karşılığında ödenen ücretler istisna kapsamında 
değerlendirilmez.  
Teknokent faaliyetlerinde fiilen çalışan şirket ortaklarına ödenen huzur 
hakları da ücret kapsamında değerlendirildiğinden gelir vergisinden 
istisnadır. 
İhbar tazminatları ücret istisnası kapsamında değildir.  
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BÖLGE DIŞINDA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI 
1. Teknokent Dışında Proje Kapsamında Geçirilen Süreler 

Eylül 2016 ayından geçerli olmak üzere 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 yönetici şirketinin onayının alınması ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlerine ilişkin ücretlerin (BKK 
uyarınca %100’ü) gelir vergisinden istisnadır. 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. 

Ayrıca yönetmelikte dışarda geçen sürelere ilişkin olarak yol ve konaklama giderlerine ilişkin olarak herhangi 
bir kısıtlamaya gidilmediğinden, bu menfaatlerde ücret kapsamında değerlendirilebilecek ve istisna 
uygulanabilecektir. Bu istisnadan yararlanabilmek için yönetici şirketin onayı ve de yurt dışında çalıştığını 
gösteren belgenin ibraz edilmesi şarttır. 

Teknokent faaliyeti dışında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında geçirilen süreler SGK prim desteğinden de 
yararlanacaktır. 

BKK göre bölge dışında geçirilen süreler aşağıdaki faaliyetlere yönelik olması gerekir. 

- Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları 

- Diğer ar-ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar 

- Saha araştırması 

- Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler 

- Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla, bilimsel içerikteki etkinlikler 

Bu faaliyet ile ilgili süreleri teknokent firmaları tespit edecek, yönetici şirket onaylayacak, bakanlık ise 
bilgilendirilecektir. 
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BÖLGE DIŞINDA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI 
2. Teknokentlerde Lisansüstü Eğitim Kapsamında Bölge Dışında Geçirilen Süreler 

 Teknokentlerde çalışan personelin yüksek lisans ve doktora yapmaları 
durumunda, lisansüstü eğitim amacıyla bölge dışında geçirilen süreler de istisna 
kapsamındadır. Lisansüstü eğitimde geçirilen sürelerin projeyle bağlantılı olması 
gerekmemektedir.  

Destek kapsamına alınacak personelin en az 1 yıl süreyle teknokentdeki işletmede 
çalışması gerekmektedir.  

Bölge dışında geçen süreler yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar 
için 2 seneyi geçemez. 

İstisna uygulamasında üniversitelerin ders programları esas alındığından, bunun 
dışında yolda geçen süreler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.  

Bu maddedeki süreler SGK işveren prim desteği içinde uygulanır. 

Örneğin, 

X LTD. Şti. 1 yıldan beri çalışan personeli Ayşe Görür, Dokuz eylül üniversitesinde 
yüksek lisansa başlamıştır. Üniversitenin ders programında belirtilen aylık derslerin 
toplamı 40 saattir. Buna göre 40 saat istisna kapsamındaki sürelere eklenecek ve 
(40/8) 5 gün istisna kapsamında değerlendirilecektir. Üniversiteye gidip gelirken 
yolda geçen süreler istisna kapsamına girmeyecektir. 
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GELİR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI 
Örnek: Hacettepe Teknokentde bulunan (Z) A.Ş.’ nin çalıştırdığı Bekar Mühendis Sude Çevik, 
yazılım faaliyeti çerçevesinde 3.000 TL net ücret elde etmektedir. Bu kişinin bölgede ve bölge 
dışında geçirdiği sürelere göre yapılan hesaplamalar sonucu, 2018/Ocak ayında elde ettiği ücretin 
yarısının vergiden istisna olduğu tespit edilmiştir.  

a) Net Ücret      3.000,00 

b) SGK Primine Esas Brüt Ücret     4.196,33 

c) SGK İşçi Payı          587,49 

c) İşsizlik Sigortası İşçi Payı          41,96 

ç) Ödenecek Net Ücretin Vergiye Tabi Kısmı    1.500,00 

d) Brütleştirilecek Olan Ücret Kısmı     1.500,00 

e) Vergiye Tabi Brüt Tutar     1.764,70 

f) Hesaplanan Gelir Vergisi         264,70 

g) Ödenecek Gelir Vergisi                        112,49 

h) Brütleştirilmeyecek Ücret    1.500,00 

ı) Damga Vergisi Matrahı     2.394,15 

j) Hesaplanan Damga vergisi          18,17 

k) İşverenin Cebinden Çıkan Net Tutar / Brüt Ücret   3.912,32 

Kesintiler Toplamı= c+g+j        760,11 
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GELİR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI 
Aynı örneğin SGK İşveren Prim Desteği açısından değerlendirildiğinde; 

a) SGK Primine Esas Brüt Ücret      4.196,33 

b) SGK işveren payı (4.196,33*%20)       839,27 

c) Kanun kapsamında SGK Desteğine Tabi SGK İşveren Payı    419,63 

 (Ücretin yarısının Destek Kapsamında varsaydığımızda) b/0,50 

ç) SGK İşveren Payının Devlet Tarafından Karşılanan Tutarı c/2    209,82 

d) Şirket Tarafından Ödenecek SGK İşveren Payı ( b-ç )     629,45 

e) İşsizlik Sigortası İşveren Payı a*%2         83,92 

f) İşletmenin Cebinden Çıkan Toplam SGK Payı d+e                713,37 

Bu durumda işverenin 3.000 TL net ücret+152,21 TL AGİ ödediği personelin 
işverene maliyeti 3.912,32+713,37=4.625,69 TL olur. 
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DİĞER HUSUSLAR 

Teknokent firmalarında çalışan ücretliler aynı ayda hem 5746 hem de 
4691 sayılı kanundaki ücret istisnası uygulamasın faydalanamazlar. 

Ancak firmalar hem teknokentde hem de teknokent dışında ar-ge 
merkezleri ve projeleri olabilir. Bu durumda her iki kanun 
hükümlerinden ayrı ayrı yararlanılabilmektedir. 

Ayrıca teknokentde faaliyet gösteren firmalar bölgede yürüttüğü 
projelerin bir kısmı için 4691 kapsamındaki uygulamalardan 
vazgeçerek, 5746 sayılı kanun kapsamındaki uygulamalardan 
yararlanabilir. 
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HARÇ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler, 
Kanun uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar yönünden damga 
vergisinden, yapılan işlemler yönünden ise harçlardan muaftır. Yönetici 
şirket statüsünde olmayan işletmelerin ise damga vergisi ve harç muafiyeti 
yoktur. 

HARÇ İSTİSNASI 

Teknoparklarda yer alan işletmelerin, harçlar kanuna göre gayrimenkullerin 
ifraz (bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması), taksim veya birleştirme 
işlemlerinin vergiden istisnadır. Ayrıca aynı kanuna göre, teknokentlerde 
bulanan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve 
üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene kadar devir ve tescili işlemleri ve 
cins değişikliği işlemlerinin harçtan müstesnadır. 

İstisnanın kapsamı teknopark bölgesi alan içerisinde kalan gayrimenkuller 
ile sınırlıdır. İşlem istisna ile ilgili olduğundan karşılık olarak yapılacak 
işlemleri iki taraf içinde istisna hükmümde olacaktır. 
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HARÇ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-ge, tasarım ve destek personelinin, bu 
bölge içerisindeki görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlerine ilişkin düzenlenen 
kağıtlar 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden müstesna olduğundan, bu 
personel ile ilgili ücret bordrolarına damga vergisi istisnası uygulanacaktır. (Ankara 
VDB 14.03.2012 tarihinde verdiği özelgesi) 

Emekli olduktan sonra tekrar bu bölgelerde Ar-ge ve tasarım faaliyetleri ile geçici 
ve sözleşmeli personele yapılan ücret ödemelerine ilişkin kağıtlarda damga 
vergisinden istisnadır. 

Teknokentlerde ücret istisnasında bir takım kısıtlamalar bulunmakta, bu nedenle 
ücret ödemelerinin bir kısmının gelir vergisine tabi olduğu durumlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu şekilde, ücretin gelir vergisine tabi olduğu kısma denk gelen 
tutara damga vergisi istisnası uygulanmayacaktır.  

Muhtasar beyanname üzerinden ödenen damga vergisi istisnaya tabi değildir. 
Buradaki istisna ücret dolayısıyla düzenlenen kağıtları kapsamaktadır. Gelir idaresi 
verilen beyanname istisna kapsamında değerlendirilemez. 

Bölgede çalışan personele işten çıkarılması sonucunda ödenen kıdem tazminatı 
ücret kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bununla ilgili düzenlenen ücret 
bordrosun damga vergisine tabidir. (Kocaeli VDB 25.07.2012 tarihli özelgesi) 
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TEKNOKENTLERDE GÜMRÜK VE DAMGA VERGİSİ İLE FON VE HARÇ İSTİSNASI 

Bu Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu 
kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır. 

1. Gümrük Vergisi  

Teknokent firmalarınca ithal edilen eşya; Ar-ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 
araştırmalarda kullanılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanarak Tek 
Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen 
eşyalardır. 

İstisnadan yararlanacak işletmeler, öncelikle Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca belirlenen 
başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölgenin yönetici şirketine iletirler. Yönetici 
şirket, Bölge Yönetici Şirketi Yönetmeliğinin 14. Maddesi kapsamında projeye uygunluğu 
açından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Yönetici şirket ithalini 
uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
‘Tek Pencere Sistemi’ üzerinden Sanayi ve Teknoloji bakanlığına iletir. 

Daha sonra başvuru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilir, uygun 
bulanan başvuru onaylanarak Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret 
bakanlığına bildirilir. Ve gümrük işlemlerinde uygulanır. 

Sonuç olarak istisnaya tabi olacak eşya ilk önce Bölge Yönetici Şirketi tarafından uygun 
bulunacak daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması gerekecektir. 

Gümrük vergisi istinası eşya niteliğinde olan varlıkları kapsamaktadır. 
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TEKNOKENTLERDE GÜMRÜK VE DAMGA VERGİSİ İLE FON VE HARÇ İSTİSNASI 

2. Fonlar 

Ar-ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak 
üzere ithal edilen eşya her türlü fondan istisnadır. 

3. Damga Vergisi Ve Harç İstisnası 

4691 sayılı kanun kapsamında yürütülen Ar-ge, yenilik ve tasarım 
projeleri ile ilgili ithal edilen eşyaya ilişkin düzenlenen kağıtlar ve 
yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. İthal edilen eşyaya 
ilişkin olarak yurt dışındaki satıcıyla yapılacak sözleşmeye ilişkin 
damga vergisi istisna olacaktır. İthalata ilişkin olarak ortaya çıkabilecek 
harçlarda istisna olacaktır. 
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TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ 

Teknokentlerde faaliyetlerde bulunan işletmelere, 
- Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri 
projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar mükellefleri 
tarafından sağlanan sermaye desteklerinin,  
- Beyan edilen gelirlerin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin 
%20 ‘sini aşmayan kısmı, 
Beyan edilen gelirin ve kurum kazancının tespitinde beyannameler 
üzerinden indirim konusu yapılacaktır. 
Sermaye desteği sağlayacak olanlar sermaye şirketleri olabileceği gibi gelir 
vergisine tabi şahıs işletmeleri de olabilmektedir. 
İndirim uygulamasından faydalanabilmek için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının uygun gördüğü alanlarda faaliyet gösteren işletmelere 
yapılması gerekmektedir. Bu alanlar, teknokent firmaları tarafından 
yürütülen ve NACE Rev.2’ ye göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
alanlarda Ar-ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmalara sağlanan 
sermaye desteklerinde geçerli olmaktadır. 
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TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ 

1. İndirimden Yararlanabilecekler 

İndirim hakkından gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 
mükellefleri yararlanabilecektir. 

Beyanname vermeyen gerçek kişilerin bu indirimden yararlanması 
mümkün değildir. 

İndirimden yararlanmak için teknokent içinde veya dışında faaliyette 
bulunup bulunulmamasının bir önemi yoktur. 

2. İndirim Uygulanması 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 
desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini 
sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak 
olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur. 
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TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ 

Ar-ge projesi olan bir işletmeye 3 şekilde finansman sağlanabilir. 

- Hibe verilebilir. 

- Proje sonucu ortaya çıkacak ürünün bir bölümü için hak sahibi olunması 
karşılığında para aktarılabilir. 

- Şirkete sermaye koymak suretiyle ortak olunabilir. 

Yönetmelikte sadece şirkete sermaye koymak suretiyle ortak olunabileceği kabul 
edilmiştir. 

İndirim uygulamasında geçici vergi dönemleri itibariyle de yararlanılabilir. 

Ortak olma işlemi, ya şirketin kuruluşunda ya da şirket kurulduktan sonra sermaye 
artırımı yoluyla yapılabilir. 

Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili 
projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
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TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ 

3. İndirimin Şartları\Sınırları 

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık 
tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 
destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin 
yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu 
yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. 

İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin 
sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından 
geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu 
ile sınırlıdır. 

 Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi 
başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla 
yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço 
kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile 
varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı 
(zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve 
istisnalar] dikkate alınacaktır. 
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TEKNOKENTLERDE MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI 

Teknokent işletmelerinin makine ve teçhizat alımları KDV’den istisnadır. 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere 01.05.2018 tarihinden sonra yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 
KDV’den istisnadır. 

KDV istisnasına konu olacak makine ve teçhizat; 

-Amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan, 

-Sadece Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan, 

Her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma 
gereçleridir. 

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının 
başından itibaren 3 yıl içinde, 

-Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, 

-Elden çıkarılması, 

-Kiralaması, 

Hallerinde, zamanında alınmayan vergi teknokent işletmesinden, vergi ziyaı cezası 
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Makine ve teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde 
satılmaması ve kiralanmaması şarttır. 

 
89 



5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

5746 sayılı Kanundaki teşvik 

düzenlemeleri (Ar-Ge indirimi, stopaj 

teşviki, damga vergisi istisnası, 

makine ve teçhizat alımında KDV 

istisnası, SGK prim desteği) 

“harcamaları” destekler. Bu 

desteklerin satış kazancıyla ilgisi 

yoktur. 

4691 sayılı Kanundaki ücret istisnası, 

damga vergisi istisnası, makine ve 

teçhizat alımında KDV 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. 
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5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

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, satışlarda KDV 

istisnası yoktur. 

Teknokentde üretilen yazılımların 

satışı KDV den istisnadır. 
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5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

Makine ve teçhizat alımında KDV 

istisnasında, sadece 5746 sayılı 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve 

tasarım merkezleri yararlanabilir. 

Makine ve teçhizat alımlarında KDV 

istisnasından, bütün teknokent 

işletmeleri yararlanabilir. 

Gelir vergisi stopaj teşvikinden 

işveren yararlanır. 

Ücret istisnasından personel 

yararlanır.(Net ücret ödemesi 

yapılması durumunda, istisna edilen 

tutar işverenin uhdesinde 

kalmaktadır.) 
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5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

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 %90 oranında 

uygulanır. 

Ücret istisnası %100 olarak uygulanır. 

Kamu personeli gelir vergisi stopaj 

teşvikinden yararlanamaz. 

Kamu personelinin aldığı ücretler de 

istisna kapsamındadır. 
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5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

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. 
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5746 SAYILI KANUN İLE 4691 SAYILI KANUN ARASINDAKİ FARKLAR 

5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

5746 sayılı Kanun çerçevesinde 

yapılan faaliyetlerle ilgili kağıtların 

tümü 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. 

Gümrük işlemleri hariç harç 

istisnası yoktur. 

Girişimcilere uygulanan (gümrük işlemleri 

hariç) harç istisnası yoktur. Yönetici şirketler, 

Kanun uygulamasıyla ilgili olarak yapılan 

işlemler yönünden harçlardan muaftır. 
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TEŞEKKÜRLER 

MURAT GÜLBAĞ 

BAĞIMSIZ DENETÇİ 

YMM 
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