
 TEKNOKENT TEŞVİKLERİ 
(4691 Sayılı Kanun) 

AR-GE ve TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ 
(5746 Sayılı Kanun) 

Kurumlar 
Vergisi 

Madde 37 b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım 
ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden 
müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için 

mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda 
bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz 

konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve 
mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, 
aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz. 

NOT: Kurumlar vergisi muafiyeti için ar-ge sonucu ortaya 
çıkan teknolojik ürün ya da yazılımın tescil ettirilmesi 
(patent, tasarım tescili, telif hakkı vb.) gerekmektedir. 

Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak 
suretiyle, 

ü Gayrimaddi 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 A-rGe 
faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, 

buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan 
gayrimaddi haklardan ve ilgili mevzuat kapsamında 
aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan 

gayrimaddi haklardan elde ettikleri kazançları, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan proje bitirme 

belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu 
durumda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer 

bir başka belge aranmaz. 

 
Ar-Ge İndirimi 

(Ar-Ge ve tasarım gideri, %100 oranında yeniden 
gider gösterilir.) 

KDV İstisnası 

Madde 37 f) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme 
bölgesinde 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, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 
tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması 
için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine 

başvuruda bulunulur. 
 

 
Yoktur. 

Personel gelir 
vergisi stopajı 

teşviki 
uygulaması 

 
%100 

Lisans              : %80 
Yüksek Lisans : %90 
Doktora          : %95 

 
Temel Bilimler alanlarından en az birinde lisans 

derecesine sahip olanlar: %90 
 

Temel Bilimler alanlarından en az birinde 
yüksek lisans derecesine sahip olanlar: %95 

Sigorta primi iş 
veren hissesi 

%50 



Damga vergisi 
istisnası 

uygulaması 

4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme 
bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri damga 

vergisinden istisna edilmiştir. 

Gelir vergisi stopajından istisna olan ücretler aynı 
zamanda damga vergisinden de istisnadır. 

Gümrük vergisi 
istisnası 

Proje ile ilgili ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler 
damga vergisi ve harçtan istisnadır. (%100) 

 


