
BİLGİ NOTU

Konu: 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7263 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6491 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu

1.  26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak” ibaresi madde metninden çıkartılarak, 
teknoloji yoğun alanlardaki yatırım ve istihdam girişimlerinde kurul görüşü alınması uygulaması kaldırılmıştır. 

2. Tanımlar başlıklı 3. Maddede mevcut aşağıdaki tanımlarda değişikliğe gidilmiştir.  
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” değişikliği ile, sorumlu Bakanlık ismi değiştirilmiştir. 
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,” düzenlemesiyle, girişimci firmalara ifadesi, girişimcilere 
bölge içinde veya bölge dışında olarak güncellenmiştir. 

ee) Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları 
ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları,” düzenlemesiyle daha 
önce Temel Bilimler olarak tanımlanan Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans 
programlarına ilave olarak, Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlar 
ifadesi eklenmiştir. 

3. Tanımlar maddesine mevcut tanımlara ilave olarak aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. 
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,

4. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Kurulu oluşturan 
Bakanlıkların adlarının değiştirilmesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı eklenerek 
Değerlendirme Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir. 

“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.”

5. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı, Bölge sınırı değişikliğinin yanı sıra Bölge 
alanı iptaline de yetkili kılınmıştır.

6. Yönetici Şirket başlıklı 5 inci madde de yapılan değişiklikler ile;
- “Yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı aranır.” ifadesi ile 

Yönetici şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerde Bakanlığın izninin aranacağı düzenlenmiştir. 
-  “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.”  fıkrası eklenmiştir. 

- “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.” ibaresi eklenmiştir. 

- “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.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. 

7. Destek ve Muafiyetler başlıklı 8 inci madde de yapılan değişiklik ile, Bölgelerde; alt yapı, idare binası ve 
kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik giderlere 
atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlarda eklenmiştir. 

“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.”

8. Yönetici şirketlerde istihdam edilen temel bilimler mezunu istihdam edilen personel için uygulanan destek, 
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: 

“Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi 
hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.”

9. Doktora öğrencisi AR-GE personeli ile stajyer için ayrıca destek düzenlemesi yapılmıştır. 
“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.”

10. Destek ve Muafiyetler başlıklı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
belirleneceği düzenlenmiştir. 

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

11. 4691 sayılı Kanun’a aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- 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.”

12. Geçici 2 nci madde de yapılan değişiklik ile bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretlerine yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

- “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.” 

- “Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.” “Toplam personel sayısı 
on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.” “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.”

13. Geçici 4 üncü madde de yapılan değişiklik ile bölgede faaliyette bulunanlara Kanun kapsamındaki projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

- “31/12/2023” olan uygulanma süresi  “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir. 
- Gelir ve kurumlar vergisinden destek unsuru olarak yapılacak indirimin üst sınırı  “500.000” TL’den 

“1.000.000” TL’ye artırılmıştır.
- “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.” düzenlemesi getirilmiştir. 




