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DUYURU 394 

 

Konu: Teknoloji geliştirme bölgelerinde gayri maddi hakların belgeye bağlanması, iş 

mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartı hk.  

 

1- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Hakların Belgelendirilmesi 

 

Bilindiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca 

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 müstesna tutulmaktadır. 

Ancak geçici 2. maddede yer alan hükümle Bakanlar Kurulu bölgede faaliyet gösteren 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri 

veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili 

mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya yetkili kılınmıştı. Bu yetki 

19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10821 sayılı Karar ile 

kullanılmıştır. 

-Gayri Maddi Hakkın Patent veya Fonksiyonel Olarak Patente Eşdeğer Belgelere 

Bağlanması Gereği 

Kararname uyarınca istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından 

elde edilmesi halinde, söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar 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 gerekir. 

-Fonksiyonel Olarak Patente Eşdeğer Belge 

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. 

- Karar Hükümlerinin Kapsamayacağı Kazançlar 

Karar hükümleri, sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi hakların 

sözleşme hükümleri çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi, faaliyeti 

gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğmayan durumlarda, mükelleflerin bölgedeki faaliyetleri 

dolayısıyla elde edeceği kazançları kapsamaz. 

-Telif Hakkı Tescil Belgesine Bağlanan Yazılım Faaliyetleri 

Karar kapsamında, ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine bağlanan 

yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için mezkûr istisnadan yararlanılabilir. 
 

-Proje Bitirme Belgesinin Kabul Edildiği Haller 

Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayri maddi 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 
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aşmayan mükelleflerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş 

basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayri maddi haklardan ve ilgili mevzuat 

kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde 

ettikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine 

dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonksiyonel olarak patente 

eşdeğer bir başka belge aranmaz. Proje bitirme belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. 

 

-Diğer Hususlar ve Yürürlük 

Kararnamede patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayri 

maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmının belirlenmesine 

ilişkin hükümler de yer almaktadır. 

Karar, 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 yürürlüğe girer. 

 

2. İş Mahkemeleri Kanunu ve İş Mahkemesinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya 

Başvuru Şartı 

 

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun 

ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun 3. maddesi uyarınca kanundan, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden 

kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce 

arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartıdır. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda 

anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir 

örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından 

kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında 

bu şart  uygulanmaz. 

2012 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

uyarınca iş uyuşmazlıkları, ihtiyari olarak arabulucuya götürülebilmektedir. 2013 yılı Kasım 

ayında ilk arabulucunun sicile kaydedilmesiyle başlayan uygulama sürecinde, bugüne kadar 

arabulucuya götürülen hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 89’unun işçi-işveren uyuşmazlığı olduğu 

ve bunların yüzde 93’e yakın oranda anlaşmayla sonuçlandığı yasa gerekçesinde ifade edilmiştir. 

Arabuluculuğa ilişkin düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                  

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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