
 
 
 
 

 

Sirküler Numarası : 2018 / 07  

  Vergi Kanunları İle  Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde 

Kanun Adı : Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 12/06/2018 

  Tarihinde Yayımlanan 4691 Sayılı Kanun’un 16. Maddesi 

  Maliye  Bakanlığı  tarafından,  Kurumlar  Vergisi  Genel 

Konusu : 

Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018 tarihinde 

30449  Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan tebliğin  ilgili 

  maddeleri.  

12/06/2018 tarihli, 30449  Sayılı Resmi Gazete’de, Kurumlar  Vergisi Genel  
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan tebliğde, 16/2/2016 tarihli ve 6676 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü 
maddesiyle yapılan değişiklikler sonrasında 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir; 

 

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 

gayrimaddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, 
istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya 

bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayrimaddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun 
satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, 

istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler 
kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden 

kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una 
kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar 

Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 

 

Aynı Tebliğin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda 

kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” bölüm başlığındaki “Yazılım” ve söz konusu 

bölümün birinci ve ikinci paragraflarında geçen “yazılım” ibarelerinden sonra 

gelmek üzere “, tasarım” ibaresi eklenmiş ve aynı bölümün üçüncü paragrafı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 

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 
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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. 

 

Aynı Tebliğin “5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler” başlıklı bölümünün 

sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir: 

 

6676 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, 4691 sayılı Kanuna “tasarım faaliyeti” tanımı eklenmiş olup bu Kanunun 

uygulanmasında tasarım faaliyeti, sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği 
diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi 
faaliyetlerin tümüdür. 

 

Aynı Tebliğin “5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış  
projelerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği” başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında geçen 
“yazılım” ibaresinden sonra gelmek üzere “tasarım” ibaresi eklenmiştir. 

 

Aynı Tebliğin “5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümünün son 
paragrafında geçen “Ar-Ge” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tasarım” ibaresi 
eklenmiştir. 

 
 
 
 
 

 

Bilgilerinize Sunulur 

 

Saygılarımızla 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNİVERSAL 
 

ARGE VE İNOVASYON HİZMETLERİ A.Ş 
 
 
 
 

 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 
olmayacağını hatırlatmak isteriz. 
 
 
 

 

2 


