
1 
 

 
Sirküler Numarası : 2018 / 22 

Kanun Adı : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

Tebliğ Adı : 16 Seri Nolu Tebliğ 

Konusu : 

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel 

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

30449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin ilgili 

maddeleri. 

  

12/06/2018 tarihli, 30449 Sayılı Resmi Gazetede,  Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan tebliğde, 6676 sayılı Kanunun 

14’üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64’üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7’nci 

maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3’üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna: 

  

a) Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 

 

 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. 

 

b) Gelir Vergisi Stopaj ve SGK İşveren Payı 

 

Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve 

sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli 

sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. 

 

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. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek 

çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz.  

 

c) Dışarıda Geçirilen Süre 

 

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 Bölge 

dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar 
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Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile: 

 

 Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım 

personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı 

geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak 

şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı 

teşviki kapsamında değerlendirilir. 

 

d) Tasarım Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar 

Vergisi İstisnası 

 

     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. 

 

             2. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 

 

1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Serbest Bölgelerde uygulana istisnaya 

ilişkin  “5.12.3.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümünün sonuna  yeni bir paragraf 

eklenmiştir. 

 

Yapılan bu düzenleme ile 24/2/2017 tarihinden önce yalnızca üretici 

kullanıcılara tanınan kurumlar vergisi istisnasının, hizmet ihracatının geliştirilmesi 

amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, 

etiketleme, test etme ve depolama hizmetlerine de tanınması sağlanmıştır. Bu hizmetler, 

fiziki olarak serbest bölgede verilmekle birlikte, yararlanıcısının yurt dışında yerleşik 

olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması şartları aranacaktır. Söz konusu istisna, bu 

yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik olması halinde yararlanılabilecek bir 

vergi istisnası olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına 

yönelik olarak faaliyette bulunması gerekmektedir. 

 

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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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. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi 

ismailtekin@universalvergi.com adresine gönderebilirsiniz. 
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