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KAPSAM

• 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
• 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
• 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
• 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun.
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1. Giriş

• Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi, teknoloji transferinin sağlanması,
üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile
bunlardan doğan çıktının aktarılması amaçlanarak; 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi
Gazete’de ‘‘7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’’ (‘‘7263 Sayılı Kanun’’) yayımlanmıştır. 7263 Sayılı Kanun ile; 4691 Sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1567 Sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da bazı değişikler yapılmıştır.
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2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

• 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 Sayılı Kanun’un 1 ile 8.
maddeleri kapsamında, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle;
➢ 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan teşviklerin uygulanma

süresinin 31.12.2028 tarihine uzatılmasını (önceden 31.12.2023 tarihine kadar
uygulanabilecekti),

➢ 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançların, tutarı
1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, söz konusu
tutarın %2'si pasifte geçici bir hesaba aktarılması (yıllık bazda üst sınır 20.000.000 TL olarak
belirlenmiştir), söz konusu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de
yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının
satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka
merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şart olacaktır.
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname
üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20'si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar
vergisi istisnasına konu edilememesini,

➢ Bölgede faaliyette bulunanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen
alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin, beyan edilen gelirin veya
kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve
kurum kazancının tespitinde yıllık 1.000.000 TL’ye kadar indirim konusu yapılabilmesini,
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2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

➢ Yönetici şirket tarafından teknoloji geliştirme bölgeleri alanında ya da bu alanın dışında
kuluçka merkezlerinin kurulmasının sağlanmasını,

➢ Bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin esas sözleşmesi ile bu sözleşmede yapacağı
değişikliklerin izlenebilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izni şartının getirilmesini,

➢ Bölgede mücbir sebep halleri dışında faaliyetlerin 1 yıl durması halinde alanın ilanına ilişkin
karar, hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmasını,

➢ Projelerin tamamlanma tarihinden itibaren (mevcut düzenlemede 3 ay içerisinde) yeni bir
proje sunulmaması ve yönetici şirkete iletmekle yükümlü olunan bilgi ve belgelerin süresinde
verilmemesi durumunda sözleşme feshedilmesini,

➢ Teknoparklara Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, ekipman ve yazılımlara 
yönelik destekler verilmesini,
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2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

➢ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi
hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de destek
uygulanmasını,

➢ Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için 2 yıl
süreyle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak
üzere destek sağlanmasını,

➢ Gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği hususunun
netleştirilmesini,

➢ Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan
destek personeli sayısının, toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için %20
olarak uygulanmasını,

➢ Bölgede yer alan işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma
sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olmasını (pandemi sürecinde Ar-Ge ve tasarım
personellerinin uzaktan çalışmasına imkân getiren düzenleme, kalıcı olarak Kanun’da yerini
bulmuştur),

içermektedir.
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2.1. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 1. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 1.
maddesinin 1. fıkrasında yer alan; “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate
alınarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

• 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin
Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle söz konusu ibare madde
metninden çıkarılmıştır.
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2.2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3.
maddesinin 1. fıkrasında yer alan; (a), (s) ve (ee) bentleri değiştirilmiş olup, (ff), (gg), (hh) ve (ıı)
bentleri eklenmiştir. Söz konusu bentler aşağıdaki gibidir. Buna göre;
➢ (a)Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
➢ (s)Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla;

girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali
kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı
yapıları,

➢ (ee)Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve
biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça
belirlenecek diğer programları,
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2.2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ (ff)Kuluçka Girişimcisi: Kuluçka merkezlerinde yer alan Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve
tasarım faaliyetlerinde bulunan ve nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri süre
Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen erken aşama girişimcileri,

➢ (gg)Ar-Ge Binası: Bölgelerde Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere tahsis
edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer aldığı
yapıyı,

➢ (hh)Atölye: Girişimciler tarafından Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç
duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu yapıyı ya da alanı,

➢ (ıı)Stajyer: Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim
Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilmesi uygun görülen her
düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim
programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışların
geliştirilmesi, sektörün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek üretim ve hizmet ortamında
yetişmek amacıyla işletmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,

ifade etmektedir.
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2.2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklik ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin bünyelerinde yer alan
kuluçka merkezlerinin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek şartlar çerçevesinde,
bölge alanları dışında, ihtiyaç duyulan diğer alanlarda oluşturularak, bu merkezlerde girişimcilerin
destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilmesi sağlanmıştır.

• Yapılan bir diğer değişiklik ise; temel bilimler tanımı yalnızca fizik, kimya, biyoloji ve matematik
bölümleri olarak belirtilmekteyken, söz konusu bölümlerin isim ve içerik değiştirebilmeleri ve
benzeri yeni alanlar eklenebilmesi nedeniyle olası karışıklıkların önüne geçilmesi ve destek
kapsamının benzer alanlarda genişletilmesi adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenecek diğer programlar şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, desteğin ilgili ayda bölgede
istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemeyeceği hususunda bir değişiklik
yapılmamıştır.
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2.3. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4.
maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi; ‘‘Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisi
başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet
gösteren en az biri özel kuruluştan olmak şartıyla iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin
katılımı ile Değerlendirme Kurulu oluşturulur’’ şeklinde değiştirilmiş olup, aynı maddenin 2.
fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “ya da Bölge sınırı değişikliğine” ibaresi “, Bölge sınırı değişikliğine
ya da Bölge alanı iptaline” şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklik ile bölge ile ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kurulu toplantılarına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili Genel Müdürü dışında yöneticilerin de başkanlık edebilmelerini
sağlamak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi ibaresi getirilmiştir. Ayrıca, değerlendirme
kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet
gösteren kurum kuruluş sayısı en az biri özel kuruluştan olmak şartıyla iki kurum veya kuruluştan
birer temsilci şeklinde değiştirilerek teknoloji konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş sayısı
artırılmıştır.

• Bunun yanı sıra; Cumhurbaşkanına ilan edilen Bölgenin iptal edilme yetkisi verilmiştir.
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2.4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5.
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Buna göre;
➢ ‘‘Yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı aranır’’
➢ ‘‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge alanları dışında Değerlendirme

Kurulunun kararı üzerine Bakanlıkça izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilir. Bu
kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka girişimcileri yer alabilir. Bu kapsamda açılacak
merkezler ve buralarda yer alacak girişimcilerde aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir. Bu
Kanun kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar, bu merkezlerde de aynen
uygulanır. Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları dahil olmak üzere, bu merkezlere dair diğer
tüm iş ve işlemlerde bu Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Teknoloji Geliştirme
Bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan Ar-Ge ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık il müdürlükleri tarafından
düzenlenir ve bu kapsamda denetlenir. ’’

➢ ‘‘Ayrıca Bölge alanında mücbir sebep halleri dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde
Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte
ortadan kalkar. Bu durum, Bakanlık tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir. ’’

➢ ‘‘Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren
yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat
çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde
iletmemeleri halinde, sözleşme fesholunmuş sayılır. Fesih tahliye nedenidir. ’’
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2.4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin esas sözleşmesi ile bu sözleşmede yapacağı

değişikliklerin izlenebilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izni şartının getirilmesini,
➢ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin bünyelerinde yer alan kuluçka

merkezlerinin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek şartlar
çerçevesinde, bölge alanları dışında, ihtiyaç duyulan diğer alanlarda oluşturularak, bu
merkezlerde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılmasını,

➢ Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan Ar-Ge ve tasarım faaliyetinde
bulunan girişimcilerin ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri marifetiyle düzenlenmesi ve bu kapsamda
denetlenmesini,
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2.4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ Bölge alanı ilan edildikten sonra faaliyete geçen bölgenin, faaliyetlerinin mücbir sebep halleri
dışında bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanı’nın söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı,
hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacağından bu durumun Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirileceği ifade edilerek bu gibi
durumlarda takip edilecek sürece dair oluşabilecek boşluğun giderilmesini,

➢ Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alma şartlarının başında Ar-Ge faaliyetlerinde
bulunulması ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması geldiğinden bu
yükümlülükleri yerine getirmeyen girişimcilerin Bölgeden tahliyesine ilişkin işlemleri sağlamak
amacıyla Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren
(mevcut düzenlemede 3 ay içerisinde) yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje
sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi
ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, sözleşmeleri fesholunmuş sayılacağını ve bu
durumda fesih tahliye nedeni olacağını,

kapsamaktadır.
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2.5. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8.
maddesinin 1. fıkrası; ‘‘Bölgelerde alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi
inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile
tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler,
yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.’’ şeklinde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi
“Desteklenecek program” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “Bilim,” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve fıkranın üçüncü cümlesi; ‘‘Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen
desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.’’ şeklinde değiştirilmiş ve bu
fıkradan sonra gelmek üzere; “Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi
Ar-Ge personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere,
Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilir. Bu Kanun kapsamında
stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere,
Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.’’ fıkraları eklenmiş ve
mevcut beşinci fıkrası; “Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.’’ şeklinde değiştirilmiştir.
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2.5. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Teknoparklara yapılaşma için alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası ve kuluçka merkezi

inşaatlarına yardım amacıyla destek verilmekte, Ar-Ge’si yapılan ürünlerin atölyelerde
prototiplerinin yapılması için atölye binası ile bu atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve
yazılımların da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesinin sağlanmasını,

➢ Teknoparklarda görevli personeller, girişimcilere kuluçka merkezi ve teknoloji transfer
ofislerinde rehberlik etmekte ve girişimcilerin projelerinin yürütmelerine destek olmaktadır.
Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve
teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek program alanlarından
mezunların Ar-Ge personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam
edilebilmeleri ve böylece bu programlardan mezunların istihdamının arttırılmasının
sağlanmasını,

➢ Üniversite-sanayi işbirliğinin, yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ve
bunlardan doğan çıktının artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisi Ar-Ge personeli istihdam eden
girişimcilere destek sağlanmasını,

➢ Yükseköğrenimlerine ve mesleki eğitimlerine devam eden öğrencilerin alanlarıyla ilgili
kendilerini geliştirmelerine imkân tanınması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belirlenen
şartları taşıyan ve stajyer istihdam eden firmalara destek sağlanmasını,

kapsamaktadır.
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2.6. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na Ek Madde 3 Eklendi

• 7263 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ‘‘Ek
Madde 3’’ eklenmiştir. Söz konusu madde metni; ‘‘1/1/2022 tarihinden itibaren geçici 2 nci madde
kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve
üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici
bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü,
yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar
Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu
paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki
kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz
konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık
beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir
ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları
birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.’’ şeklindedir.
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2.6. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na Ek Madde 3 Eklendi

• Eklenen madde ile;
➢ 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı

1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu
tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır.

➢ Söz konusu yükümlülük, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlı tutulmuştur.
➢ Söz konusu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar;

✓ Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım
fonu paylarının satın alınması,

✓ Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka
merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması,

şartı aranmaktadır.
➢ Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, anılan Kanun

kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20’si (öncesinde
genel oran %10 geçerliydi), ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu
edilememektedir.

➢ Söz konusu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
tarh edilmektedir.

➢ Cumhurbaşkanı anılan fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar
indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir.
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2.7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2.
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde, ikinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi
“Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasının birinci
cümlesi; ‘‘31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir
vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle
terkin edilir’’ şeklinde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; ‘‘Bu
kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır’’ cümlesi eklenmiş,
fıkraya mevcut ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere; ‘‘Toplam personel sayısı on beşe kadar olan
Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır’’ cümlesi eklenmiş, mevcut altıncı
cümlesinde yer alan “en az bir yıl süreyle” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya mevcut
altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere; ‘‘Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir
vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla
bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir
vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran
Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir’’ cümlesi eklenmiştir.
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2.7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Teşviklerin uygulama süresinin 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmasını,
➢ 31.12.2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri

ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin
edilmesini ((gelir vergisi stopaj teşviki) söz konusu değişiklik ile 18.06.2020 tarihli 2020/20
Sayılı SGK İşveren İşlemleri Genelgesi ile getirilen 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu uyarınca prime esas kazancın hesaplanması değiştirilmiştir böylece, gelir vergisi
açısından sonuç değişmeyecek ancak çalışanlar için ödenen sosyal güvenlik prim tutarları
artacaktır. Ayrıca, bu kapsamda ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden
istisnadır.),

➢ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan ve toplam personel sayısı 15’e kadar olan işletmeler
için, gelir vergisi stopajı ile sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak
destek personeli sayısının toplam personelin %20’ye (öncesinde genel oran %10 geçerliydi)
çıkarılabilmesini,
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2.7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ Bölgede yer alan işletmelerde çalışan ve yüksek lisans veya doktora yapan Ar-Ge ve tasarım
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek
üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilebilmesi için bölgede yer alan işletmelerde en az 1 yıl çalışmaları
şartının kaldırılmasını,

➢ Esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak Bölgede yer alan işletmelerde çalışan personellerin
faaliyetlerinin bir kısmını Bölge dışında da yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve
muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amaçlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer
alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini
aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı
teşviki kapsamına alınmasını,

kapsamaktadır.
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2.8. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 4. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 4.
maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde,
“Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında
kullanılmak üzere” ibaresi “bu Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere”
şeklinde, fıkranın 2. cümlesinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde ve fıkranın 4.
cümlesi; “Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl
boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da
tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.



23

2.8. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 4. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için gelir ve

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Bölgelerde faaliyette bulunanlara sağlanan sermaye
desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının geçerlik
süresinin 31.12.2028 tarihine uzatılmasını,

➢ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak
üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin;

✓ Beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu,

✓ Öz sermayenin %20’sini,

aşmamak üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın ve
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının tespitinde
indirim konusu yapılmasını,

➢ Ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde yıllık olarak indirim konusu yapılacak tutara
ilişkin sınırın 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmasını,

➢ Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl
boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya
da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergilerin gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesini,

kapsamaktadır.
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3. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da
Yapılan Değişiklikler

• 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 Sayılı Kanun’un 18 ile 21.
maddeleri kapsamında, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle;
➢ 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki

Kanun’da yer alan teşviklerin uygulanma süresinin 31.12.2028 tarihine uzatılmasını (önceden
31.12.2023 tarihine kadar uygulanabilecekti),

➢ 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim
tutarı 1.000.000.-TL (aktarılacak tutar için üst sınır 20.000.000 TL) ve üzerinde olan kurumlar
vergisi mükelleflerinin Ar-Ge indiriminden yararlanılması için bu tutarın %2’sini pasifte geçici
bir hesaba aktarması ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar; Türkiye’de yerleşik
girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın
alınması, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka
merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmiştir. Söz
konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık
beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’si, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge
indirimine konu edilememesini,

➢ Sermaye fonlarının kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla girişim sermayesi desteği sağlanmış
olup, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yıllık 1.000.000 TL’yi kadar indirim
imkânı sağlanmasını,
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3. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da
Yapılan Değişiklikler

➢ Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimlerinin Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri
tarafından da yapılabilmesini,

➢ Temel bilimler tanımının genişletilerek desteklenecek programlar adı altında yeniden revize
edilmesini,

➢ Gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği hususunun
netleştirilmesini,

➢ Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla dışarıda geçirdiği
sürelerin destek kapsamına alınmasını,

➢ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin teşvike konu edilen toplam çalışma
sürelerinin %20’sini (Cumhurbaşkanı bu oranı %50’ye kadar artırabilir) aşmamak kaydıyla
faaliyetlerin bir kısmını bölge dışında geçirmesi durumunda bu sürelerin de gelir vergisi
stopajı teşviki kapsamına alınmasını (pandemi sürecinde Ar-Ge ve tasarım personellerinin
uzaktan çalışmasına imkân getiren düzenleme, kalıcı olarak Kanun’da yerini bulmuştur),

➢ Tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımlara sağlanan tescil giderleri desteğinin kapsamının
genişletilmesini,

➢ Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kanun’da öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespit
süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını,

içermektedir.
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3.1. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
2. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 18. maddesi ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının (o) bendi; ‘‘o) Desteklenecek
programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile
Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları’’
şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklik ile; temel bilimler tanımı yalnızca fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümleri
olarak belirtilmekteyken, söz konusu bölümlerin isim ve içerik değiştirebilmeleri ve benzeri yeni
alanlar eklenebilmesi nedeniyle olası karışıklıkların önüne geçilmesi ve destek kapsamının benzer
alanlarda genişletilmesi adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer
programlar şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, desteğin ilgili ayda bölgede Ar-Ge merkezinde
istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemeyeceği hususunda bir değişiklik
yapılmamıştır.
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 19. maddesi ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “temel
bilimler” ibareleri “desteklenecek program” şeklinde ve “diğerleri için yüzde sekseni gelir
vergisinden müstesnadır” ibaresi “diğerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname
üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir” şeklinde değiştirilmiş ve
fıkranın 4. cümlesinde yer alan “Bilim,” ibaresi ve “en az bir yıl süreyle” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, fıkraya; ‘‘Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin
üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji
geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık 8 saati
aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Buna ilave
olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma
sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili
personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında
değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar
artırılabilir.’’ cümleleri eklenmiş, 10. fıkrasında yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek
program” şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan “Bilim,” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, 12. fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri ve “tescil” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Bunun yanı sıra, söz konusu maddeye;
‘‘(13) Girişim sermayesi desteği: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim
ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi
aktarılabilir. Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi
fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya
kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı 193 Sayılı Kanunun 89
uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum
kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 1.000.000 Türk
lirasını aşamaz. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya
Cumhurbaşkanı yetkilidir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından girişim sermayesi yoluyla
destek almış firmalara sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca
ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da geri alınması
halinde 4 üncümaddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
…



29

3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

…
‘‘(14) 1/1/2022 tarihinden itibaren 3 üncü madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden
yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması
gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın
oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim
sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691
Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak
konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun
kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda
yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları
birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” fıkraları eklenmiştir.
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım personeli istihdamı üzerindeki yükün

azaltılması amacıyla gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği
hususunun netleştirilmesini,

➢ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan ve yüksek lisans veya doktora yapan Ar-Ge ve tasarım
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek
üzere bu merkezler dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu merkezlerde en az 1 yıl çalışmaları şartının
kaldırılmasını,

➢ Haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin
üniversitelerde ders vermeleri veya görece büyük ve kurumsal firmalardaki bilgi ve tecrübenin
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki girişimcilere mentörlük yapılarak aktarılması
amacıyla dışarıda geçirilen sürelerin destek kapsamına alınmasını,

➢ Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak merkezlerde çalışan personelin
faaliyetlerin bir kısmını merkez dışında da yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve
muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir
vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak
kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamına alınmasını,
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ Cumhurbaşkanı’na söz konusu oranı %50’ye kadar artırmaya yetki verilmesini,
➢ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında

sergilenen tasarımlara sağlanan tescil giderleri desteğinin kapsamı genişletilerek etkisinin
artırılmasını,

➢ Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla var olan hibe
mekanizmasının yanı sıra bu ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının
Bakanlık tarafından aktarılacak ödenekle kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla girişim
sermayesi desteğinin sağlanmasını,

➢ Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya
da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin;
✓ Beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu,
✓ Öz sermayenin %20’sini,
aşmamak üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın ve
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının tespitinde
indirim konusu yapılabilmesini,

➢ Yapılacak indirim tutarının yıllık 1.000.000 TL’yi aşamamasını,
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından girişim sermayesi yoluyla destek almış firmalara sağlanan sermaye
desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması,
payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da geri alınması halinde zamanında
tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacak, sağlanan vergi dışı
destekler ise 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmesini,

➢ Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla özel sektörün
ayıracağı kaynaklarla sermayeye dayalı mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi için
düzenleme yapılmasını ve yapılan düzenleme ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık
beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılmasını,

➢ Söz konusu yükümlülük, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlı tutulmuştur.
➢ Söz konusu tutarın, tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar;

✓ Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım
fonu paylarının satın alınması,

✓ Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka
merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması,

şartının aranmasını,
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3.2. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
3. Maddesinde Yapılan Değişiklik

➢ Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, söz konusu Kanun
kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’si, ilgili yılda
yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilememesini,

➢ Söz konusu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
tarh edilmesini,

➢ Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar
indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasların
yönetmelikle belirlenmesini,

kapsamaktadır.
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3.3. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
4. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 20. maddesi ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde
ve 8. fıkrası; “(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine
ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki
verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda
yapılan denetimlerde nihai karar mercii Bakanlıktır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayılarının giderek artması ve Ar-Ge ekosisteminin ulaşmış olduğu

gelişmişlik nedeniyle, Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların
bu Kanun’da öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespit süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılmasını,

➢ Mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri proje değerlendirme süreçlerinin Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri için de yürütülmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak
denetimlerin daha nitelikli hale gelmesi amacıyla Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri tarafından
gerçekleştirilmesini ve denetimlerde nihai karar mercinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olmasını,

kapsamaktadır.
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3.4. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un
6. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 21. maddesi ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi
“31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklik ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki
Kanun’da yer alan teşviklerin uygulanma süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.
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4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

• 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 Sayılı Kanun’un 22. ve 23.
maddeleri kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan
değişiklikler özetle;
➢ Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanlar bakımından daha önce ticaret

sicili nezdinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı olarak alınan imza beyanları, bundan
böyle kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik
ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilmesini,

➢ Kamu kurum ve kuruluşlarına, şirket imza yetkilerinin tespitinde yalnızca ticaret sicili
kayıtlarının esas alınmasına ve şirketten ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyeceğine
ilişkin yükümlülük getirilmesini,

içermektedir.
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4.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin 2. fıkrası;
‘‘(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve
kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek
merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri
tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret
sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir’’ şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklik ile gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanlar bakımından
daha önce ticaret sicili nezdinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı olarak alınan imza
beyanları, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden
elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir.
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4.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 373. Maddesinde Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 373. maddesine; ‘‘(3)
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların
temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili
müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında
hiçbir belge istenemez’’ fıkrası eklenmiştir.

• Yapılan değişiklik ile Kamu kurum ve kuruluşlarına, şirket imza yetkilerinin tespitinde yalnızca
ticaret sicili kayıtlarının esas alınmasına ve şirketten ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen
belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge
istenemeyeceğine ilişkin yükümlülük getirilmektedir.
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5. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik

• 7263 Sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a
‘‘Geçici 1. Madde’’ eklenmiştir. Söz konusu madde; ‘‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan genel ve düzenleyici işlemler kapsamında bankalarca; süresi
içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar
edilmeyen açık ihracat hesaplarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün
içinde ihbar edilmesi durumunda, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkında 3 üncü madde
uyarınca işlem tesis edilmez. Bu fıkra hükmü, süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yapılmamış olan
ihlaller için de uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birinci fıkra kapsamına giren
ve Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden ancak haklarında idari para cezasına karar verilmemiş
işlemler için Cumhuriyet savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmez, karar verilmekle birlikte
henüz kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararları
bütün neticeleri ile ortadan kalkar, ödenmiş olanlar red ve iade edilmez.’’ şeklindedir.



40

5. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik

• Yapılan değişiklikler özetle;
➢ 03.02.2021 tarihi itibariyle bankalarda bulunan ihbar süresi geçmiş açık hesapların, 60

gün içinde vergi dairelerine ihbar edilmesi halinde, ihbar sürelerine uymayan
bankalar/çalışanları hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayacağını,

➢ Süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, 03.02.2021 tarihi itibariyle Cumhuriyet
Savcılıklarına bildirim yapılmayan ihlaller için de bankalar/çalışanları hakkında herhangi bir
yasal işlem yapılmayacağını,

➢ 03.02.2021 tarihi itibariyle bankaların geç bildirimlerinden kaynaklanan ihmalleri nedeniyle,
Cumhuriyet Savcılıkları tarafından banka/çalışanları haklarında idari para cezası kararı henüz
verilmemiş işlemler için Cumhuriyet Savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmeyeceğini,

➢ 03.02.2021 tarihi itibariyle bankaların geç bildirimlerinden kaynaklanan ihmalleri nedeniyle,
Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bankalara/çalışanlarına idari yaptırım kararı verilmiş ancak
kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup, henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararlarının
bütün neticeleri ile ortadan kalkacağını,

➢ 03.02.2021 tarihi itibariyle ödenmiş olan idari para cezalarının red ve iade edilmeyeceğini,
kapsamaktadır.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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