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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 05.02.2021 

Sirküler No     : 2021.28 
 

 

Konu: 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 7263 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

 

 

Özet: 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikler ana hatları ile 

aşağıdaki yer almaktadır. 

 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım 

Merkezlerine yönelik yapılan ortak düzenlemeler 

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik yapılan 

düzenlemeler 

 Ar-Ge/Tasarım merkezlerine yönelik yapılan düzenlemeler 

Söz konusu kanun, yayım tarihi olan 3 Şubat 2021 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna bu adresten 

ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 

Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikler ana hatları 

ile aşağıdaki yer almaktadır. 

 

1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerine yönelik yapılan ortak 

düzenlemeler 

o Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik 

süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır. 

o Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yıllık beyanname üzerinden istisna edilen 

kazançları tutarı, Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde ise yıllık beyanname üzerinden 

yararlanılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri 

söz konusu tutarın yüzde 2'sini fon hesaplarına aktaracaktır. Aktarılması gereken tutar 

yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon Türk Lirası ile sınırlı olacaktır. 

o Ar-Ge/tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde, 

gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini 

aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi 

stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından 

yüzde 50'ye kadar artırılabilecektir. 

o Ar-Ge/tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde lisansüstü eğitim 

kapsamında dışarıda geçirilen sürelerde yer alan en az 1 yıl çalışma şartı kaldırılmıştır. 

o Ar-Ge/tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde 

istihdam edilen Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan 

gelir vergisinin, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 

indirilmek suretiyle terkin edilmesi hükme bağlanmıştır. 

o Ar-Ge/tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi için geçerli olan “Temel 

Bilimler” tanımının “Desteklenecek Programlar” olarak değiştirilmesinin yanı sıra 

temel bilim tanımı genişletilmiştir. 

 

2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik yapılan düzenlemeler 

o Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında 

kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 

destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10'unu ve öz sermayenin 

yüzde 20'sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim 

konusu yapılacaktır. İndirim yapılacak tutarın yıllık olarak üst sınırı 500.000 TL’den 

1.000.000 TL’ye arttırılmıştır. 

o Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, 

ekipman ve yazılımlara yönelik giderler ile 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 karşılanabilecektir. 

o Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan firmalara, istihdam edilen doktora öğrencisi 

Ar-Ge personeli için 2 yıl süreyle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık bütçesine 

konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere ek destek sağlanacaktır. 

o Toplam personel sayısı 15'e kadar olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları için 

ücreti üzerinden destek ve teşviklerden faydalanılabilecek destek personeli sayısı 

toplam personel sayısının yüzde 20’si olarak uygulanacaktır. 
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o Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge alanları dışında 

Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine Bakanlıkça izin verilmesi halinde kuluçka 

merkezi açılabilecektir. 

o 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. 

o Teknoloji geliştirme bölgesinde 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, sözleşmenin fesih olmuş 

sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

3. Ar-Ge/Tasarım merkezlerine yönelik yapılan düzenlemeler 

o 5746 sayılı Kanuna eklenen yeni fıkra ile “Girişim Sermayesi Desteği” Kanun’a dahil 

edilmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendi bütçesinden, teknoloji, teknolojik 

üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için girişim sermayesi fonlarına destek 

bütçesi aktarabileceği belirtilmiştir. 

o Ar-Ge/tasarım merkezlerine yönelik uygunluk denetimlerinin Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici 

şirketleri tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

o Ar-Ge/tasarım merkezlerine yönelik kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin 

tespitlerin en geç 2 yıllık süreler itibarıyla yapılacağına ilişkin düzenleme, 3 yıl olacak 

şekilde değiştirilmiştir. 

Söz konusu kanun, yayım tarihi olan 3 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


