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7263 SAYILI KANUNLA 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

YMM ALİ KARA



Temel Bilimler Desteğinin Kapsamı Genişletilmiştir

Temel bilimler ifadesi “Desteklenecek Programlar” olarak 

değiştirilmiş ve kapsamı; Yükseköğretim kurumlarının matematik, 

fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yüksek Öğretim 

Kurumlarından alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer 

programlar olarak düzenlenmiştir.

Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici şirketlerinde  

kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam 

edilenlere de uygulanacaktır.
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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. 4691 sayılı 

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.
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Teknokent Sınırları Dışında Kuluçka Merkezi Açma Olanağı 
Getirildi



Yönetici Şirketlere Esas Sözleşme Oluşturulmasında Ve 
Değişikliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzni 

Teknokent Yönetici Şirketinin kuruluş ana sözleşmesi ile ana 
sözleşme değişiklikleri için öncesinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

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 Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı il müdürlükleri tarafından düzenlenecek ve bu kapsamda 
denetlenecektir.
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Yeni Proje Sunulmaması ve Gerekli Bilgilerin Verilmemesi

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 sayılacaktır. Fesih 

tahliye nedenidir.
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Bütçeye Konulacak Tutarla Sınırlı Olmak Üzere Bakanlık 
Tarafından Karşılanabilecek Giderler

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 

işbirliği programları ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık 

bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
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Doktora Öğrencisi Ve Stajyer İstihdamı Desteği

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 verilebilecektir.

Kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık 

bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça 

yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilecektir.
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Doktora Öğrencisi Ve Stajyer İstihdamı Desteği

Stajyer tanımı kanunda aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

“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 öğrenciler”
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TGB Kazanç İstisnasının Belirli Bir Kısmını Girişim Sermayesi 
Olarak Yatırma Zorunluluğu

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 

aktarılacaktır. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 

20.000.000 Türk Lirası ile sınırlı olacaktır.
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TGB Kazanç İstisnasının Belirli Bir Kısmını Girişim Sermayesi 
Olarak Yatırma Zorunluluğu

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 diğer girişimcilere sermaye 

olarak konulması şarttır.
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TGB Kazanç İstisnasının Belirli Bir Kısmını Girişim Sermayesi 
Olarak Yatırma Zorunluluğu

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 oranlan birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş 

katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir
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Örnek 1:

Ulutek’te faaliyet gösteren (X) A.Ş. 2021 yılında 3.000.000 TL 

tutarında Teknokent kazanç istisnasından yararlanmıştır. 

Yararlanılan tutar 1.000.000 TL’dan fazla olduğundan; 3.000.000 

X %2=60.000 TL 549-Özel Fonlar hesabına aktarılacaktır. Bu 

tutar 2022 yılının sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere 

yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım 

ortaklıkları ya da  kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer 

girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Bu yapılmaz ise, 

istisnadan yararlanabileceği tutar 3.000.000-

(3.000.000X%20)=2.400.000 TL olacaktır.
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Muafiyet Ve İstisnaların Süresi

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgedeki yazılım, tasarım ve 

ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına ilişkin gelir ve 

kurumlar vergisi istisnasının süresi 31.12.2028 tarihine kadar 

uzatılmıştır.

Ücretlere ilişkin gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim desteklerinin 

süresi de 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
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Personel Ücretlerindeki Gelir Vergisi İstisnasının 
Uygulanması Değiştirilmiştir

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.

İstisna uygulamasından terkin uygulamasına geçilmiştir.

Önceki uygulamada gelir vergisi uygulanmadığı için AGİ alamayan 

çalışanlar, net ücretlerine ek olarak AGİ alabilecektir.

Damga vergisi istisnası uygulaması devam etmektedir.
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Örnek 2:

YMM ALİ KARA

Ulutek Teknokent’te faaliyet gösteren (X) A.Ş.’nin çalışanı 
yazılımcı Onur Güven’e Ocak 2021’de aylık brüt 10.000.TL ücret 
ödenecektir. Çalışan bekardır. Bordro bilgileri aşağıdaki gibidir.



Örnek 2:

YMM ALİ KARA



Destek Personeli Sayısında Değişiklik Yapılmıştır

YMM ALİ KARA

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin 

teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve 

tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. 

Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu 

oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Böylece 10 kişiden fazla 

personel çalıştıran bölge firmaları 3 destek personeli 

çalıştırabilecek. 



Esnek Çalışma Olanağı Getirildi
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Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen 

toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla kanunda 

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.



Esnek Çalışma Olanağı Getirildi
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Bölgede yürütülen projeler kapsamındaki faaliyetlerin bir 

kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlar 

ile doktora ve yüksek lisans için dışarıda geçirilen süreler için 

önceki uygulamaya devam edilecektir.

Doktora ve yüksek lisans yapan çalışanların, bölge dışında 

geçirdikleri sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi teşvikinden 

yararlanması için en az bir yıl çalışma koşulu kaldırılmıştır.



Sermaye Desteği Üst Sınırı 1.000.000 TL’sına Yükseltilmiştir
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31.12.2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette 

bulunanlara 4691 sayılı Kanun kapsamındaki projelerin 

finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen 

gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde 

yirmisini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar 

yıllık olarak 1.000.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan 

oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına 

kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 



Sermaye Desteği Üst Sınırı 1.000.000 TL’sına Yükseltilmiştir
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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.



Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Yerindelik Ve 
Uygunluk Denetimleri
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5746 sayılı 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 gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda yapılan denetimlerde nihai karar mercii Bakanlıktır.

Değişikliklerin Yürürlük Tarihi

Değişikliklerin yürürlük tarihi; Kanunun yayımlandığı 3 Şubat 2021 

tarihidir.



YMM ALİ KARA
Web adresi: www.ymmalikara.com.tr

E-Mail adresi: alikara@ymmalikara.com.tr
Tel & Fax: 0224 250 08 98
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