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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’inci maddesinin birinci 
fıkrasında, münhasıran teknoloji geliştirme bölgesinden elde edilen yazılım, tasarım ve       
AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden müstesna edilmiş, ikinci fıkrasında ise, Kazancın gayri maddi hakların 
satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını 
belirli şartlara bağlamaya Bakanlar Kurulu’na ve bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yetki 
verilmiştir.  

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2017/10821 sayılı Karar ile sözü 
edilen istisna uygulaması özetle aşağıdaki gibidir. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, 
gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde ettikleri kazançları 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 gerekmektedir. 

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. 

Sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi hakların sözleşme hükümleri 
çerçevesinde siparişi verene ait olması durumunda istisnadan faydalanılamaz. 

Bu Karar kapsamında, ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine bağlanan 
yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için mezkûr istisnadan yararlanılabilir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak 
istisnadan yararlanılması durumunda, patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir 
başka belge aranmaz. Proje bitirme belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. 

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. 

 



 
 

  

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. 

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. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine ilişkin karar, 
Kararın 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 (19.10.2017) yürürlüğe girer. 

Sözü edilen BKK tam metni aşağıda yer almaktadır.  
 
 
 
Bilgilerinize sunulur.  
 
 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 
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