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TEBLİĞ
Mal ye Bakanlığı (Gel r İdares Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 16)
Bu Tebl ğde, 6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddes ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddes yle 4691 sayılı
Teknoloj Gel şt rme Bölgeler Kanununda yapılan değ ş kl kler le 6772 sayılı Kanunun 7 nc maddes yle 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanununun geç c 3 üncü maddes n n k nc fıkrasının (a) bend ne eklenen barelere l şk n
açıklamalara yer ver lm ş olup, 1 ser no.lu Kurumlar Verg s Genel Tebl ğ nde lg l bölümler t barıyla aşağıdak
değ ş kl kler yapılmıştır.
MADDE 1 – 3/4/2007 tar hl ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Verg s Genel Tebl ğ
(Ser No: 1)’n n “5.12.2.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“16/2/2016 tar hl ve 6676 sayılı Kanunun1 14 üncü maddes ve 18/6/2017 tar hl ve 7033 sayılı Kanunun2 64
üncü maddes yle yapılan değ ş kl kler sonrasında 4691 sayılı Kanunun geç c 2 nc maddes aşağıdak g b d r.
“Yönet c ş rketler n bu Kanun uygulaması kapsamında elde ett kler kazançlar le Bölgede faal yet gösteren
gel r ve kurumlar verg s mükellefler n n, münhasıran bu Bölgedek yazılım, tasarım ve AR-GE faal yetler nden elde
ett kler kazançları 31/12/2023 tar h ne kadar gel r ve kurumlar verg s nden müstesnadır.
Bölgede faal yet gösteren gel r ve kurumlar verg s mükellefler n n bu kazançlarının gayr madd hakların
satılması, devr veya k ralanmasından elde ed lmes hal nde, st snadan yararlanılmasını, bu hakların lg l mevzuat
çerçeves nde tesc l, kayıt veya b ld r m şartına bağlamaya, mükellef n gayr madd hak gel r ve varsa bağlı olduğu
grubun satış hasılatına göre tesc l şartına bağlı olmaksızın belgelend rme usulüne tab tutmaya, st snadan yararlanacak
kazancı; bu kazancın elde ed lmes ne yönel k faal yetler kapsamında gerçekleşt r len n tel kl harcamaların toplam
harcamalara oranına sabet eden kısmı le sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde
30’una kadar artırımlı uygulatmaya, n tel kl ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda
uygulamaya l şk n usul ve esasları bel rlemeye Mal ye Bakanlığı le B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı yetk l d r.
Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personel n n bu görevler le lg l ücretler 31/12/2023 tar h ne
kadar her türlü verg den müstesnadır. Gel r verg s stopajı ve s gorta pr m şveren h sses ne l şk n teşv klerden
yararlanacak olan destek personel sayısı, AR-GE ve tasarım personel sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış
hafta tat l ve yıllık ücretl z n süreler le 17/3/1981 tar hl ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tat ller Hakkında
Kanunda bel rt len tat l günler ne sabet eden ücretler de bu st sna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saat n üzer ndek
ve ek çalışma süreler ne l şk n ücretler bu st snadan faydalanamaz. Yönet c ş rket, ücret gel r verg s st snasından
yararlanan k ş ler n Bölgede f len çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer alan şletmelerde çalışan AR-GE
ve tasarım personel n n bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan lg l olmak şartıyla, proje kapsamındak
faal yetler n b r kısmının Bölge dışında yürütülmes n n zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındak bu faal yetlere
l şk n ücretler n n yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya b rl kte bel rlenecek kısmı le
Bölgede yer alan şletmelerde en az b r yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personel n n yüksek l sans yapanlar ç n
b r buçuk yılı, doktora yapanlar ç n k yılı geçmemek üzere Bölge dışında geç rd ğ sürelere l şk n ücretler n yüzde
yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya b rl kte bel rlenecek kısmı, gel r verg s stopajı teşv k
kapsamında değerlend r l r. Bu kapsamda teşv kten yararlanılması ç n Bölge yönet c ş rket n n onayının alınması ve
Bakanlığın b lg lend r lmes zorunludur. Yönet c ş rket n onayı le Bölge dışında geç r len süren n Bölgede yürütülen
görevle lg l olmadığının tesp t ed lmes hal nde, z yaa uğratılan verg ve buna l şk n cezalardan lg l şletme
sorumludur.
Bu madde hükümler TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkez Teknoloj Serbest Bölges yönet c ş rket , bu
bölgede faal yet gösteren Gel r ve Kurumlar Verg s mükellefler le bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı
ve AR-GE personel n n bu görevler le lg l ücretler bakımından da uygulanır.”
Ayrıca 21/3/2018 tar hl ve 7103 sayılı Kanunun3 51 nc maddes yle 4691 sayılı Kanunun geç c 2 nc
maddes n n k nc fıkrasında yapılan değ ş kl k sonrasında anılan fıkra hükmü aşağıdak g b d r.
“Bölgede faal yet gösteren gel r ve kurumlar verg s mükellefler n n bu kazançlarının gayr madd hakların
satılması, devr veya k ralanmasından elde ed lmes hal nde, st snadan yararlanılmasını, bu hakların, mah yetler ne
göre, AR-GE faal yetler net ces nde elde ed lmes ve lg l mevzuat çerçeves nde tesc l veya kayıt ett r lmes ya da
b ld r lmes şartına bağlamaya, st snadan kazancın elde ed ld ğ verg lend rme dönem ne l şk n beyannameler n
ver lmes gereken süren n sonuna kadar tesc l veya kayıt ç n yetk l kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu
kazançları doğuran şlemler n gerçekleşt r ld ğ verg lend rme dönem nden başlayarak faydalandırmaya, mükellef n
gayr madd hak gel r ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tesc l şartına bağlı olmaksızın belgelend rme
usulüne tab tutmaya, st snadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde ed lmes ne yönel k faal yetler kapsamında
gerçekleşt r len n tel kl harcamaların toplam harcamalara oranına sabet eden kısmı le sınırlandırmaya, bu oranı
toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, n tel kl ve toplam harcamaları
tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda tesc l, kayıt veya b ld r m şartının yer ne get r lmes ne ve uygulamaya
l şk n usul ve esasları bel rlemeye Mal ye Bakanlığı le B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı yetk l d r. Bel rlenen
esaslar çerçeves nde tesc l, kayıt veya b ld r m şartının yer ne get r lmemes durumunda, zamanında tahakkuk
ett r lmeyen verg , verg z yaı cezası uygulanmaksızın gec kme fa z yle b rl kte tahs l olunur.””

MADDE 2 – Aynı Tebl ğ n “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faal yetler nden elde ed len kazançlarda kurumlar
verg s st snasının kapsamı” bölüm başlığındak “Yazılım” ve söz konusu bölümün b r nc ve k nc paragraflarında
geçen “yazılım” bareler nden sonra gelmek üzere “, tasarım” bares eklenm ş ve aynı bölümün üçüncü paragrafı
aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Öte yandan, teknoloj gel şt rme bölgeler nde yazılım ve Ar-Ge faal yet nde bulunan ş rketler n, bu faal yetler
sonucu buldukları ürünler kend ler n n ser üret me tab tutarak pazarlamaları hal nde, bu ürünler n pazarlanmasından
elde ed len kazançların l sans, patent g b gayr madd haklara sabet eden kısmı, transfer f yatlandırması esaslarına
göre ayrıştırılmak suret yle st snadan yararlanab lecekt r. Ancak, l sans, patent g b gayr madd haklara bağlanmamış
olmakla b rl kte uyarlama, yerleşt rme, gel şt rme, rev zyon, ek yazılım g b faal yetlerden elde ed len kazançların
st sna kapsamında değerlend r leceğ tab d r. Ayrıca, teknoloj gel şt rme bölgeler nde tasarım faal yetler sonucu
buldukları ürünler kend ler ser üret me tab tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünler n pazarlanmasından elde
ed len kazançlarının tasarıma sabet eden kısmını, transfer f yatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suret yle
st snadan yararlanab lecekt r. Üret m ve pazarlama organ zasyonu neden yle doğan kazancın d ğer kısmı se st sna
kapsamında değerlend r lmeyecekt r.”
MADDE 3 – Aynı Tebl ğ n “5.12.2.2.1. İst sna kapsamına g ren faal yetler” başlıklı bölümünün sonuna
aşağıdak paragraf eklenm şt r.
“6676 sayılı Kanunun 8 nc maddes yle 1/3/2016 tar h nden t baren geçerl olmak üzere, 4691 sayılı Kanuna
“tasarım faal yet ” tanımı eklenm ş olup bu Kanunun uygulanmasında tasarım faal yet , sanay alanında ve Bakanlar
Kurulunun uygun göreceğ d ğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potans yel n ha z, ürün veya
ürünler n şlevsell ğ n artırma, gel şt rme, y leşt rme ve farklılaştırmaya yönel k yen l kç faal yetler n tümüdür.”
MADDE 4 – Aynı Tebl ğ n “5.12.2.2.2. Bölgede faal yete geç lmeden önce başlatılmış projelerden sağlanan
kazançların st sna kapsamında değerlend r l p değerlend r lmeyeceğ ” başlıklı bölümünün b r nc ve k nc
paragraflarında geçen “yazılım” bares nden sonra gelmek üzere “, tasarım” bares eklenm şt r.
MADDE 5 – Aynı Tebl ğ n “5.12.2.4. İst sna kazanç tutarının tesp t ” başlıklı bölümünün son paragrafında
geçen “Ar-Ge” bares nden sonra gelmek üzere “ve tasarım” bares eklenm şt r.
MADDE 6 – Aynı Tebl ğ n “5.12.2.9. Teknoloj Gel şt rme Bölgeler Uygulama Yönetmel ğ hükümler ne
göre b ld r m ve beyanın yapılması gereken yer” başlıklı bölümünün b r nc ve k nc paragrafı aşağıdak şek lde
değ şt r lm ş ve bu bölümün devamına aşağıdak bölüm eklenm şt r.
“Yönet c ş rketler n, 4691 sayılı Kanunun uygulanması le lg l faal yetler sonucunda elde ett kler
kazançlarına kurumlar verg s st snası uygulanab lmes ç n kurumlar verg s yönünden bağlı bulunulan verg
da res ne başvuruda bulunmaları gerekmekted r.
Bölgede faal yet gösteren gel r ve kurumlar verg s mükellefler n n, münhasıran bu bölgedek yazılım, tasarım
veya Ar-Ge faal yetler nden elde ett kler kazançları dolayısıyla st snadan yararlanab lmeler ç n gel r veya kurumlar
verg s yönünden bağlı bulundukları verg da res ne başvuruda bulunmaları gerekmekte olup bu başvuruya, yönet c
ş rketten alınacak olan verg mükellef n n bölgede yer aldığını ve mükellef n faal yet alanlarını gösteren belgeler de
eklen r. Bu belgeler n b r örneğ n n de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan verg da res ne b ld r lmes
gerekmekted r. Verg da reler nce mükelleflere st sna uygulamasına l şk n olarak herhang b r belge ver lmes söz
konusu değ ld r.”
“5.12.2.10. İst sna uygulamasına l şk n Bakanlar Kuruluna ver len yetk
4691 sayılı Kanunun geç c 2 nc maddes ne 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddes yle eklenen k nc fıkra
çerçeves nde Bakanlar Kuruluna ver len yetk , 19/10/2017 tar hl ve 30215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
11/9/2017 tar hl ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le kullanılmıştır.
5.12.2.10.1. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındak kazançlar
Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddes gereğ nce, anılan Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı
19/10/2017 tar h nden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde ed len kazançlar le bu tar hten önce başlatılmış
projelerden 30/6/2021 tar h nden sonra elde ed len kazançlara l şk n st sna uygulamasında söz konusu Bakanlar
Kurulu Kararı d kkate alınacaktır.
Buna göre, bölgede faal yette bulunan gel r ve kurumlar verg s mükellefler nce, 19/10/2017 tar h nden önce
(bu tar h dah l) başlatılmış projelerden 30/6/2021 tar h ne kadar elde ed len kazançlara l şk n st sna uygulamasında,
st sna kazanç tutarının tesp t nde Tebl ğ n “5.12.2.4.” ve “5.12.2.5.” bölümler ndek açıklamalar d kkate alınacaktır.
Öte yandan, bölgede 19/10/2017 tar h nden önce (bu tar h dah l) başlatılmış projeler net ces nde elde ed len
gayr madd hakların 30/6/2021 tar h nden sonra satışı, devr veya k ralanmasından doğan kazançlar le 19/10/2017
tar h nden sonra başlatılmış projeler net ces nde elde ed len gayr madd hakların satışı, devr veya k ralanmasından
doğan kazançlara l şk n st sna uygulamasında aşağıdak açıklamalar d kkate alınacaktır.
S par ş üzer ne yapılan ve doğab lecek tüm gayr madd hakların sözleşme hükümler çerçeves nde s par ş
verene a t olacağı şlerde olduğu g b faal yet gerçekleşt ren leh ne gayr madd hak doğmayan durumlarda,
mükellefler n bölgedek bu faal yetler nden doğan kazançları Bakanlar Kurulu Kararı hükümler kapsamında değ ld r.
5.12.2.10.2. Patent veya eşdeğer belge alma şartı
Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 1 nc maddes n n b r nc fıkrasına göre, teknoloj gel şt rme bölgeler nde
faal yet gösteren ve 4691 sayılı Kanunun geç c 2 nc maddes nde yer alan st sna hükmü kapsamına g ren kazanç elde
eden gel r ve kurumlar verg s mükellefler n n bu kazançlarının gayr madd hakların satışı, devr veya k ralanmasından
elde ed lmes hal nde, söz konusu gayr madd haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla st snadan
yararlanılab lmes ç n bu hakların n tel ğ ne göre lg l mevzuat çerçeves nde tesc le veya kayda yetk l kuruma
başvurularak patent veya fonks yonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekmekted r.

Dolayısıyla, 19/10/2017 tar h nden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde ed len kazançlar le bu tar hten
önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tar h nden sonra elde ed len kazançlarla lg l olarak st snadan
yararlanılab lmes ç n gayr madd haklara yönel k olarak 551 sayılı KHK veya 12/12/2016 tar hl ve 6769 sayılı Sına
Mülk yet Kanunu kapsamında patent alınması veya bu hakların, fonks yonel olarak patente eşdeğer belge olduğu
kabul ed len faydalı model belges , tasarım tesc l belges , tel f hakkı tesc l belges , entegre devre topografyası tesc l
belges , yen b tk çeş tler ne a t ıslahçı hakkı tesc l belges ve benzer belgelere bağlanması gerekmekted r.
Anılan Kararın 1 nc maddes n n dördüncü fıkrası uyarınca, 5/12/1951 tar hl ve 5846 sayılı F k r ve Sanat
Eserler Kanunu çerçeves nde tel f hakkı tesc l belges ne bağlanan yazılım faal yetler nden elde ed len kazançlar ç n
başkaca b r belge aranılmaksızın st snadan yararlanılması mümkündür.
Son 5 hesap dönem n n ortalaması d kkate alınmak suret yle, gayr madd haklardan elde ed len yıllık brüt
gel rler 30 m lyon Türk l rasını ve dah l olduğu ş rketler grubunun (herhang b r gruba dah l değ lse kend s n n) yıllık
net satış hasılatı toplamı 200 m lyon Türk l rasını aşmayan mükellefler n, Ar-Ge faal yetler ne yönel k
patentleneb l rl k kr terler n (yen l k, buluş basamağı, sanay ye uygulanab l rl k g b ) taşıyan gayr madd haklardan ve
lg l mevzuat kapsamında aranan şartları ha z tasarım faal yetler nden doğan gayr madd haklardan elde ett kler
kazançları, B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından alınan proje b t rme belges ne dayanılarak st snadan
yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonks yonel olarak patente eşdeğer b r başka belge aranmaz.
Bu hesaplamada, Karar kapsamında st snaya konu olan kazancın elde ed ld ğ hesap dönem nden öncek 5
hesap dönem n n ortalaması d kkate alınacaktır.
5 hesap dönem nden daha kısa süred r faal yette bulunan mükelleflerde, faal yette bulunulan hesap
dönemler n n ortalaması d kkate alınacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararının 1 nc maddes n n beş nc fıkrasında yer alan tutarlar, Türk ye Cumhur yet Merkez
Bankasınca bel rlenen Avro c ns döv z alış kurunda yıl ç nde gerçekleşen değ ş m oranı d kkate alınarak Mal ye
Bakanlığınca, en yakın m lyon Türk l rasına yuvarlanarak her yıl güncellenecekt r. Buna göre, 2018 hesap dönem ç n
d kkate alınacak tutarlar; gayr madd haklardan elde ed len yıllık brüt gel rler ç n 34 m lyon Türk l rası, dah l olunan
ş rketler grubunun (herhang b r gruba dah l değ lse kend s n n) yıllık net satış hasılatı toplamı ç n 226 m lyon Türk
l rası olarak bel rlenm şt r.
Bu uygulamadak :
a) Gayr madd haklardan elde ed len yıllık brüt gel r; Ar-Ge ve tasarım faal yetler net ces nde ortaya çıkan
yen ürünlerden elde ed len hasılat tutarını (ser üret m ve üret m sürec nde kullanılma sonucu elde ed len hasılat
har ç),
b) Yıllık net satış hasılatı; gel r tablosundak “net satışlar” tutarını,
c) Ş rketler grubu; 6102 sayılı Türk T caret Kanununun 195 nc maddes çerçeves nde ş rketler topluluğu
olarak değerlend r len ş rketler
fade eder.
5.12.2.10.3. Kazancın st snadan yararlanacak kısmının tesp t
Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 2 nc maddes ne göre, Karar kapsamında patent veya fonks yonel olarak
patente eşdeğer belgelere bağlanan gayr madd haklardan kaynaklanan kazançların st snadan yararlanacak kısmı,
kazancı doğuran faal yet kapsamında gerçekleşt r len n tel kl harcamaların bu faal yetle lg l toplam harcamalara
oranı kullanılarak hesaplanacaktır. Gayr madd hakların satışı, devr veya k ralanmasından kaynaklanan kazançların
st snadan yararlanacak kısmı, bölgede yürütülen her b r projeden elde ed len kazanca, lg l projeye l şk n n tel kl
harcamaların toplam harcamaya oranı uygulanmak suret yle hesaplanacaktır.
Her b r projeyle lg l yapılacak bu hesaplamada d kkate alınacak n tel kl harcamalar, gayr madd hakkın elde
ed leb lmes ç n mükellef n kend s tarafından yapılan ve gayr madd hak le doğrudan bağlantılı harcamalar le
l şk s z k ş lerden sağlanan ve aynı mah yet taşıyan fayda ve h zmet bedeller n n toplamıdır. Bu harcamalardan
akt fleşt r lerek amort smana tab tutulması gerekenler de gerçekleşt r ld kler dönemde amort sman önces tutarlarıyla
bu hesaplamada d kkate alınacaktır.
Mükellef tarafından yapılsa dah fa z g derler ve b na mal yetler g b yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge
faal yet le doğrudan l şk l olmayan her türlü mal yet unsuru hem toplam harcamalar hem de n tel kl harcamalar
dışında tutulur. Dolayısıyla, fa z g b f nansman g derler ve b nalara l şk n amort smanlar, k ralar, ısıtma, aydınlatma,
su, tem zl k, güvenl k, bakım, onarım, verg , res m ve harçlar le genel yönet m g derler nden ver len paylar g b
yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faal yetler yle doğrudan l şk l olmayan harcamalar hesaplamada d kkate
alınmayacaktır.
İst snanın uygulanacağı kazanç kısmının tesp t nde, gayr madd hak satın alma bedeller (l sans ve benzer
bedeller dah l) ve l şk l k ş lerden sağlanan fayda ve h zmet bedeller toplam harcama tutarına dah l ed l rken,
n tel kl harcamalar tutarına dah l ed lmez. Ancak, Avrupa B rl ğ ne tam üyel ğ n gerçekleşt ğ tar h çeren
verg lend rme dönem n n sonuna kadar, yurt ç nde yerleş k l şk l k ş lerden sağlanan fayda ve h zmet bedeller
n tel kl harcamalar tutarına dah l ed leb l r.
Mükellefler n tel kl harcama tutarını yüzde 30’una kadar artırab l r. Şu kadar k , bu şek lde artırılan n tel kl
harcama tutarı toplam harcama tutarını aşamaz.
Örnek: (A) Ltd. Şt . 22/11/2017 tar h nde teknoloj gel şt rme bölges nde başlattığı Ar-Ge projes
çerçeves nde, kend s tarafından yapılan ve gayr madd hak le doğrudan bağlantılı 105.000. – TL harcama
gerçekleşt rm şt r. Ayrıca, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan, b na k rası ve kred fa z ne yönel k 30.000. – TL
g dere katlanmış, projede kullanacağı b r gayr madd hakkı 35.000. – TL bedelle satın almış ve ayrıca yurt dışı l şk l
k ş den 10.000. – TL tutarında mühend sl k h zmet sağlamıştır.

Ş rket bu projes n tamamlayarak lg l mevzuat çerçeves nde patent aldıktan sonra projeye l şk n gayr madd
hakkını satmış ve bu satıştan 1.000.000. – TL kazanç elde etm şt r.
Bu durumda, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan 30.000. – TL harcama, gayr madd hakkın satışından
doğan kazancın st sna uygulanacak kısmına l şk n hesaplamada n tel kl harcamalar le toplam harcamalara dah l
ed lmeyecekt r. Ayrıca bu hesaplamada, ş rket n satın aldığı gayr madd hakkın mal yet bedel le yurt dışı l şk l
k ş den sağlanan fayda ve h zmet tutarı toplam harcamaya dah l ed lecek; n tel kl harcama tutarına se dah l
ed lmeyecekt r.
Buna göre;
– N tel kl harcama = 105.000. – TL
– Toplam harcama = 105.000. – TL + 35.000. – TL + 10.000. – TL
= 150.000. – TL
– İst sna oranı
= N tel kl harcama / Toplam harcama
= 105.000. – TL / 150.000. – TL
= %70
Bu durumda, bu projeyle lg l gayr madd hakkın satışından elde ed len kazancın %70’l k kısmı olan
(1.000.000. – TL x %70=) 700.000. – TL ç n st sna uygulanacaktır.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararında bel rt len %30 artırım oranının uygulanması durumunda, st sna oranı
aşağıdak şek lde hesaplanacaktır.
– N tel kl harcama
= 105.000. – TL
– %30 artırımlı tutar
= 105.000. – TL + (105.000. – TL x %30)
= 136.500. – TL
– Toplam harcama
= 150.000. – TL
– İst sna oranı
= N tel kl harcama / Toplam harcama
= 136.500. – TL / 150.000. – TL
= %91
Bu durumda, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında n tel kl harcama tutarının %30 oranında artırılarak d kkate
alınması sonucunda, mükellef n bu projes yle lg l gayr madd hakkının satışından elde ett ğ kazancın %91’l k kısmı
olan (1.000.000. – TL x %91=) 910.000. – TL ç n st snadan yararlanılab lecekt r.
Satın alınan gayr madd hakların mükellef n b rden fazla projes nde kullanılması durumunda, her b r projeyle
lg l toplam harcama tutarının tesp t nde, bu gayr madd hakka l şk n hesaplanan amort smanların her b r projeye
dağıtım oranı n spet nde gayr madd hakkın mal yet bedel nden pay ver lecekt r.
Dışarıdan sağlanan fayda ve h zmetler n b rden fazla projede kullanılması durumunda, her b r projeyle lg l
toplam harcama tutarının tesp t nde, bu fayda ve h zmet tutarlarından her b r projeye ver len pay n spet nde bu fayda
ve h zmetler n bedel nden pay ver lecekt r.
Avrupa B rl ğ ne tam üyel ğ n gerçekleşt ğ tar h çeren verg lend rme dönem n n sonuna kadar, teknoloj
gel şt rme bölgeler nde faal yette bulunan b r başka kurumla dev r, b rleşme veya bölünme şlem ne g r ş lmes
hal nde devralınan, b rleş len veya bölünen kurum tarafından daha önce bu bölgelerde yapılmış olan n tel kl
harcamalar da, bu bölümdek açıklamalar çerçeves nde muameleye tab tutulab l r.”
MADDE 7 – Aynı Tebl ğ n “5.12.3.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdak paragraflar
eklenm şt r.
“Öte yandan, 9/2/2017 tar hl ve 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanunun4 7 nc maddes yle Serbest Bölgeler Kanununun geç c 3 üncü
maddes n n k nc fıkrasının (a) bend nde yapılan değ ş kl kle serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj,
elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, et ketleme, test etme, depolama h zmet alanlarında faal yette bulunan ve h zmet n
tamamını Türk ye’de yerleşm ş olmayan k ş lerle, şyer , kanun ve ş merkez yurt dışında bulunanlara veren h zmet
şletmeler n n, söz konusu h zmetlere konu malların serbest bölgelerden Türk ye’ye herhang b r şek lde g r ş
olmaksızın yabancı b r ülkeye gönder lmes şartıyla bu h zmetlerden elde ett kler kazançları da st sna kapsamına
alınmıştır. Dolayısıyla, serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama,
et ketleme, test etme, depolama h zmet alanlarında faal yette bulunan ve bu h zmetler n tamamını Türk ye’de
yerleşm ş olmayan k ş lerle, şyer , kanun ve ş merkez yurt dışında bulunanlara veren h zmet şletmeler n n, söz
konusu değ ş kl ğ n yürürlüğe g rd ğ 24/2/2017 tar h nden t baren bu h zmetlerden elde ett kler kazançları, anılan
h zmetlere konu malların serbest bölgelerden Türk ye’ye herhang b r şek lde g r ş olmaksızın yabancı b r ülkeye
gönder lmes şartıyla, kurumlar verg s nden st snadır.
Yapılan bu düzenleme le 24/2/2017 tar h nden önce yalnızca üret c kullanıcılara tanınan kurumlar verg s
st snasının, h zmet hracatının gel şt r lmes amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma,
ambalajlama, et ketleme, test etme ve depolama h zmetler ne de sağlanması amaçlanmıştır. Bu h zmetler, f z k olarak
serbest bölgede ver lmekle b rl kte, yararlanıcısının yurt dışında yerleş k olması ve Türk ye’ye dönüşler n n olmaması
şartları aranacaktır. Söz konusu st sna, bu yöndek faal yetler n bütünüyle yurt dışına yönel k olması hal nde
yararlanılab lecek b r verg st snası olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak f rmaların yalnızca yurt dışına yönel k
olarak faal yette bulunması gerekmekted r.”
Tebl ğ olunur.
––––––––––––––––––––––––––––

1 26/2/2016 tar hl ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 1/7/2017 tar hl ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 27/3/2018 tar hl ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 24/2/2017 tar hl ve 29989 sayılı Resm Gazete’de yayımlanmıştır.

