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ÖNSÖZ

Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle, teknolojik gelişmelerdeki başarıları arasında doğrudan iliş-
ki bulunmaktadır. Bu alandaki gelişmeler ülkelerin ekonomik büyümesini de artırmaktadır. 
Teknolojik gelişmelerin sağlanabilmesi ise o alanda yapılan araştırma ve geliştirme faali-
yetleri ile mümkündür. Ülkelerin Ar-Ge yatırımları ve harcamaları gelişmişlik düzeyi açısın-

dan önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 

Bu çerçevede ülkemizde de son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu alanda 
yapılan harcamaların artırılmasının sağlanmasına dönük yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Bunlardan öne çıkan iki düzenleme 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 
5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ dur. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ nda değişiklik yapan 6170 sayılı Kanun’ 
un genel gerekçesinde; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin oluşumu ve bunlarla ilgili genel 
değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

 “Ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın yükselmesi için en önemli etken, teknolojik gelişme 
ve bilimsel alandaki ilerlemelerdir. Sanayinin rekabet gücünü sürdürebilmesi ve bu gücü yeniden 
üretebilmesinin olmazsa olmaz koşulu teknoloji yetkinliğidir. Bir ulusun dünya pazarlarında reka-

bet üstünlüğü sağlayabilmesi, küresel süreçlerde söz ve karar sahibi olabilmesi, bilim ve teknoloji 
alanında gösterdiği yetkinliği inovasyonda da gösterebilmesiyle mümkündür.

Bilimsel bilginin teknolojinin hizmetine en kısa sürede sunulabilmesinin önemi göz önüne alına-

rak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları, kamu ve 
sanayi kesimi arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çok sayıda bilim ve 
teknoloji parkları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri oluşturulmuştur. 

2001 yılından itibaren uygulamaya konulan ve sanayicimizi, araştırmacılarımız ve üniversitele-

rimiz ile buluşturarak teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirme-

lerini sağlayacak olan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri kurulmuştur.

6170 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, Bölge yönetici şirketi ve Bölgede faaliyet gösteren fir-
maların Kanunun temel amacına uygun faaliyet göstermelerine ilişkin daha etkin bir denetim ve 
performans kriterleri sisteminin getirilmesi de hedeflenmiştir.”
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Bu çalışmamızla, 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği de dikkate alınarak; “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi ve 
Sosyal Güvenlik Uygulamaları” nın kapsamlı olarak açıklanması ve böylece;

	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri,

	 Bölgelerde faaliyette bulunan/bulunmak isteyen girişimciler, 

	 Meslek mensupları,

	 Bu konuda araştırma ve çalışma yapanlar,

tarafından yararlanılabilecek bir başvuru kaynağı oluşturmak hedeflenmiştir. Yayınımıza, 
e-kitap olarak da www.pkfistanbul.com adresimizden erişebilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki mali uygulamalarla ilgili çalışmalarımız 2005 yılında 
başlamış ve bu konuda Yeminli Mali Müşavir Sayın M. Sedat Özkanlı ile birlikte hazırladığı-
mız iki çalışma 2006 ve 2008 yıllarında yayımlanmıştır. Bu vesileyle değerli Üstadım Sayın 
M. Sedat Özkanlı’ ya yıllar boyunca bana yaptığı rehberliği ve destekleri için şükranla-

rımı sunuyorum. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yaygınlaştırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin 
artırılması ve bu konudaki mevzuatın geliştirilmesi konusundaki özverili çalışmalarından 
dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratlarını kutluyorum. Çalışmamızın e-kitap 
ve kitap olarak baskısı için kısa sürede tasarlanması ve yayına hazırlanmasındaki özverili 
çalışmaları ve destekleri için Ajans Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve ekibine çok teşek-
kür ediyorum.  Yine tüm bu süreç boyunca uygulamaların anlaşılması ve geliştirilmesinde 
birlikte çalıştığımız Bölgelerin yönetici ve çalışanlarına, SGK Başkanlığında görev yapan 
yöneticilere, girişimcilere, teknoportal yazılım ekibine, ortaklarıma ve çalışma arkadaşları-
ma mesleki katkıları; eşime ve çocuklarıma verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.

Mehmet Çaltekin  
İstanbul; 6 Nisan 2014
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II. TANIMLAR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde konu ile ilgili tanımlar aşağıdaki 
şekilde yapılmıştır.

a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve 
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni sü-

reç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yü-

rütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni 
bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin 
yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu 
Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hiz-
met, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin 
Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faali-
yetlerini,

ç) Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile 
günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, tek-
noloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı 
ve teknisyenleri,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı 
değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi 
ve belgeleri içeren dosyayı,

g) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,

ğ) Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölge-

nin müstakil her bir alanını,

h) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hiz-
metler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, 
yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

ı) Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası 
ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya 
yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği 
programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık büt-
çesine konulan ödeneği,

i) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan 

I. KONU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Bölge) ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan yasal düzenle-

melerden güncel olanlar aşağıdaki gibidir.

q	 26.06.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Kanun)

q	 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5035 sayılı Kanun)

q	 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu)

q	 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliği ve 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ)

q	 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Ar-ge Destek Kanunu)

q	 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma ve Geliştir-
me Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği (Ar-ge 
Destek Yönetmeliği)

q	 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 tarih ve 2008-85 nolu Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2008-85 Genelge)

q	 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve 2009-21 nolu Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2009-21 Genelge)

q	 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6170 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6170 sayılı Ka-

nun)

12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri Uygulama Yönetmeliği (Yönetmelik) 
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seltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kulla-

nılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve 
rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

t) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ü) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan 
gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde ye-

terli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

v) Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bu-

lunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere 
dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

y) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıl-
dığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik 
farklar gösteren bir ürünü,

z) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni 
ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tek-
niklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

aa) Yapılabilirlik raporu: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan raporu,

bb) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer 
cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağla-

yan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kı-
lavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki 
ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve 
tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

cc) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliş-
tiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

çç) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara ba-

şarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, 
uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ee) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket ola-

rak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi, ifade eder. 
 

 

 

ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

j) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

k) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yarar-
lanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

l) İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıy-

la istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri 
içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması 
halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

m) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

n) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığını,

o) Kuluçka merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek 
amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kay-

naklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı 
yapıları,

ö) Kurucu heyet: Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ve diğer kurum ve 
kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte 
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden so-

rumlu heyeti,

p) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni tek-
nolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 
Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım üret-
tikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dö-

nüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunduk-
ları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı 
içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 
özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

r) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim gör-
müş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerin-

den mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

s) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuru-

luşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve 
kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şir-
ketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korun-

ması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi 
konularında faaliyet gösteren yapıyı,

ş) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yük-
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bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin ar-
şivlenmesi,

c) Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında des-
teklenen projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama 
öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması,

d) Başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan giri-
şimci firmanın Ar-Ge  projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-
Ge projesi ve süreci yönünden yukarıdaki açıklamalarla yeniden incelenmesi,

e) İncelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen Bölgede yer almak 
isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda 
Bölgede yer tahsisinin yapılması, 

f) Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölge-
de yeni başlatacakları her bir Ar-Ge projesinin yukarıdaki açıklamalar 
kapsamında değerlendirilmesi, 

g) Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsi-
sinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de yukarıdaki açıkla-

malar kapsamında yapılması,

h) Kira sözleşmelerinin Bakanlıkça belirlenecek kira bedeli üzerinden para bi-
rimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcilerin Yönet-
melik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate 
alınarak düzenlenmesi,

i) Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üretim yapmak isteyen işletmelere Ka-

nun, Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak yer tahsisinin 
yapılması,

j) Kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin 
kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde 25, diğerleri için yüzde 
50’sinden fazla olmamak üzere, Ar-Ge projesi süresi esas alınarak en fazla 36 
aya kadar indirimli yer tahsis edilmesi, yer tahsis edilirken diğer firmalardan 
tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gös-
terilmesi,

k) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile 
Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge projesinin de-

ğerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün 
üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması,

l) Yönetmeliğe uygun kira sözleşmelerinin düzenlenmesi,

m) Ar-Ge çalışması kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, 

III. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ŞİRKETİ İLE İLGİLİ   
DÜZENLEMELER

A. ŞİRKET KURULUŞU

Anonim Şirket olarak kurulacak olan yönetici şirket kuruluşu, eğer daha önce gerçekleş-
tirilmemiş ise, Bölge kuruluş kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde sonuçlandırılır. Şirket esas sözleşmesinin, kuruluşta ya da sonradan yapılacak 
değişikliklerde Kanun ve Yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenmek üzere Genel Mü-

dürlüğe gönderilmesi gerekir. 

Bölge yönetici şirket genel müdürlüğüne en az lisans derecesinde üniversite mezunu 
olanlar atanabilir ve atanan yönetici şirket genel müdürü hakkında Genel Müdürlüğe 
bilgi verilir.

Yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniver-
site veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması 
şartı vardır. Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına 
binaen yönetici şirkete ortak olabilir. Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek 
teknoloji enstitüleri ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt 
ettikleri sermaye payını döner sermaye gelirlerinden ödeyebilir.

B. YÖNETİCİ ŞİRKETİN BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN GİRİŞİMCİ-
LERLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yönetici şirketin, Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerle ilgili aşağıdaki görev ve sorum-

lulukları bulunmaktadır.

a) Bölge için gerekli olan hizmetlerin sağlanması,

b) Konusunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim ele-

manı veya sektör uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan kişileri be-

lirleyerek en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu oluşturarak, 
Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin 
münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin;

1) Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken 
sürelerinin uygunluğu,

2) Ticarileşme potansiyeli,

3) İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik 
ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yeni-
lik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebile-

cek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, 
teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği 
gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığı,



10 11

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edi-
len bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak 
gönderilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasın-
dan yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışma-
dığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek 
personeli sayısı ile Ar-Ge personeli sayısının birbirlerine 
olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uy-

gun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yü-

rüttüğü Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personeli-
nin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında ge-

çirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların 
onaylanması, Ar-Ge projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili 
sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin 
incelenerek arşivlenmesi,

v) Her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendi-
rilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın 
ocak ayı sonuna kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, 
Bakanlıkça belirlenecek Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak Yö-

netmelik kapsamında düzenlediği mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın 
haziran ayı sonuna kadar  aynı süre içinde kendisine ve Bakanlığa gönderilmesinin 
sağlanması,

w) Yönetici şirketin kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç 
yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin tamamlanması duru-

munda yenilenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik 
plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin Bakanlığa ge-

rekçeleri ile beraber rapor edilmesi,

x) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan işlet-
melere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, 
Bakanlıkça belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu 
Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştır-
masının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran 
ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesi,

y) Bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulma-

sı, Bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yok ise 
en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezinin kurulması,

z) Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan 
işlemlerin yapılması.

n) Projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin 
izlenmesi,

o) Girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve 
uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren Bölge İşletme Yönergesinin Kanun 
ve Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket ku-

ruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla 
üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

p) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç 
ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut 
kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilme-
sini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması, 

q) Tüm projeleri sonuçlanmış girişimcilerin en son projesinin sonuçlanma tarihin-

den itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmesi, (Ar-Ge Destek Yönetmeliğine göre de yönetici şirket, şartların ta-

şınmadığının tespiti halinde durumu işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Sigorta Müdürlüğüne 10 gün içinde bildirmekle yükümlüdür.)

r) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge firmaları,  Ar-Ge projeleri ve Bölgede is-
tihdam edilen tüm Ar-Ge ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan 
detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan 
arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

s) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler 
halinde kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, 
kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavi-
rince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden atmış gün içeri-
sinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortamda 
Genel Müdürlüğe iletilmesi, buna uygun hareket edilmemesi halinde ay-
lık muafiyet belgelerinin onaylanmaması,

t) Girişimcilerin Kanuna, Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bölge İşletme Yö-

nergesine göre denetlenmesi, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten 
itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, düzeltilmesi 
için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre 
verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen gi-
rişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Böl-
geden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

u) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

1) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet 
göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik ta-

lep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz 
ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapıl-
ması,
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Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ….. 31/12/2023 
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

……..”

Yönetmeliğin 37. Maddesinde yönetici şirkete sağlanan muafiyet ve istisnalar aşağıdaki 
şekilde açıklanmıştır.

“a)Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettik-

leri kazançları31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, ayrı-
ca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı 
damga vergisi ve harçtan muaftır.  Yönetici şirket, bu muafiyet ve istisnaların uygulanabilmesi için 
bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur.”

“ğ)Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili 
mevzuatlarına tabidir.”

Tebliğde Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı da aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir.

“5.12.2.3. Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanun uygu-

laması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup yönetici 
şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yö-

netilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.”

Yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları; 4961 sayılı Kanun kapsamında bölgenin ku-

rulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır. 

4691 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci maddede yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. 
Dolayısıyla, istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler ne-

deniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın 
tamamı istisna olacaktır. 

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uy-

gulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı 
ayrı izlenmesi gerekmektedir. Kazancı istisna kapsamında olan faaliyetlere ait giderlerin 
diğer faaliyet ve gelirlerle ilişkilendirilmesi, beyan edilecek matrahın hatalı tespitine yol 
açacaktır. 

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde bu 
zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

Yönetici şirketlerin Kanun uygulaması kapsamındaki faaliyetleri dışındaki diğer normal 
ticari işlemleri kapsamında elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kap-

samında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, Kanunun uygulamasından 
doğan alacaklarına ilişkin kur farkı ve vade farkı hariç; nakitlerin değerlendirilmesi sonucu 
oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları, iktisadi 

Yönetmelikle, yönetici şirketin ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabileceği  
belirtilmiştir.

	 Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve 
kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının 
korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji trans-
feri, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve 
ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması,

	 Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları 
doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve tek-
nolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve maki-
neleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek 
amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları ve üretim birimle-

rinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, 
gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı 
kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli 
personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koor-
dinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir “*”.

“*” Görüşüme göre, yönetmelikte yer alan yönetici şirketin “Ar-Ge faaliyetlerinde de bu-

lunabilir”  ifadesi; Kanun ile yönetici şirkete verilen “Bölgenin yönetimi ve işletmesinden 
sorumlu” olma görevi nedeniyle, uygulaması vergi istisnalarından yararlanılıp yararlanı-
lamayacağı açısından tartışmaya açık olacaktır. Böyle bir faaliyette bulunulması halinde; 
yönetici şirketin bu faaliyetten doğan kazancının kurumlar vergisinden istisna olamayaca-

ğı, bu faaliyette çalışan personelin ücretlerine vergi istisnası ve SGK işveren prim desteği 
uygulanamayacağı konusundaki değerlendirmemiz ilerleyen bölümde açıklanacaktır. 

C. YÖNETİCİ ŞİRKETE SAĞLANAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR

Kanunda yönetici şirkete sağlanan muafiyet ve istisnalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Destek ve Muafiyetler

Madde 8:

……

Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan iş-

lemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır.

……”

“Geçici Madde 2:

….
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….

4961 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Ar-Ge personelinin, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan 
görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, destek personelinin de Ar-Ge faaliyetlerine katılan 
veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri 
personeli ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Kanunda bahsi geçen Ar-Ge ve destek 
personeli, bölgede faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge projelerinde 
çalışan Ar-Ge faaliyetlerine iştirak eden ve bu süreçte fiilen çalışan personeli, ifade etmektedir.

 Buna göre, yönetici şirket bünyesinde çalışan personelin ücretlerinin gelir vergisinden 
istisna edilmesi mümkün değildir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre;

             - Bölge ihtiyaçları doğrultusunda bölge içinde veya dışında bulunan firmalara vermiş 
olduğunuz Ar-Ge teknik danışmanlık ve proje danışmanlığı hizmetleri karşılığı elde ettiğiniz ka-

zançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

            - Bölge içinde veya dışında bulunan firmalara vermiş olduğunuz Ar-Ge teknik danışman-

lık ve proje danışmanlığı hizmetleri faaliyetlerinde fiilen görev alan yönetim kurulu ve danışma 
kurulu üyeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olan ve şirket bünyesinde genel müdür 
olarak çalışan personele bu çalışmaları karşılığında ödenen ücretlerin gelir vergisi ve damga 
vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

            - 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde öngörülen istisna Bölgede faaliyet göste-

ren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olup, şirket kurabilecek mali gücü olmayan 
araştırmacıların, yenilikçi yönü ve ticarileştirme potansiyeli güçlü proje fikirlerine destek vermek 
amacıyla yönetici şirket bünyesine alınarak gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 
elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

denilmekte ve İdarenin görüşünün de bu yönde olduğu görülmektedir.

Yine Yönetmeliğin 37. Maddesinde “ğ)Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile il-
gili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir.” düzenlemesinde de belirtil-
diği gibi, istisnanın uygulanması Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabi olduğun-

dan; yönetici şirketlerin sonradan cezalı vergi tarhiyatlarına muhatap olmamaları için, 
Yönetmelikte yer alan, yönetici şirketin “Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir”  düzen-

lemesini değerlendirirken buradaki açıklamalarımızı da dikkate almalarını öneririm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmez. 

Buna ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.04.2013 tarih ve 
62030549-125[5-4691-2013/42]-535 sayılı özelgede “Bu hüküm ve açıklamalara göre, ... 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olan şirketinizin, 
Teknopark ... idare binası ve kuluçka merkezi inşasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
.... A.Ş.’nin teminat mektubunun nakde çevrilmesi sonucu elde etmiş olduğu kazanç, söz konusu 
teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesinden ve işletilmesinden elde edilmeyip tali nitelikli bir 
kazanç olduğundan Teknoloji Bölgesi Kanununda tanımlanan kazanç istisnasına konu edileme-

yecektir.” denilmektedir.

Yönetici şirketlerin istisna kapsamına giren kazançlarını dağıtmaları halinde, dağıtılan kâr 
payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Ka-

nununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları 
uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

Yönetici şirketler ile bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna kapsamındaki ka-

zançları, kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve 
İndirimler” bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen 
Kazançlar” satırında gösterilir. 

İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, istisna kazançla ilgili bu zarar tutarı, 
istisna dışı kazançlardan indirim konusu yapılamayacağından “kanunen kabul edilme-
yen giderler” satırında gösterilir. 

Yukarıda III/B bölümünde de açıkladığımız gibi, yönetmelikte yer alan yönetici şirketin 
“Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir”  ifadesi; Kanun ile yönetici şirkete verilen “Bölgenin 
yönetimi ve işletmesinden sorumlu” olma görevi nedeniyle, uygulaması vergi istisnaların-

dan yararlanılıp yararlanılamayacağı açısından tartışmaya açık olacaktır. Görüşüme göre, 
böyle bir faaliyette bulunulması halinde; yönetici şirketin bu faaliyetten doğan kazancının 
kurumlar vergisinden istisna olamayacağı, bu faaliyette çalışan personelin ücretlerine ver-
gi istisnası ve SGK işveren prim desteği uygulanamayacaktır.

Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 26/04/2012 tarih ve B.07.1.Gİ-
B.4.34.16.01-KVK 5-1470 sayılı özelgede de özetle;

“İlgi (a)›da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde, ..... Yerleşkesinde yönetici 
şirket olarak faaliyette bulunduğunuz ve bölge içinde ve dışında bulunan firmalara yönetim kuru-

lu ve danışma kurulu üyeleriniz olan üniversite öğretim üyeleri ile şirketiniz bünyesinde çalışan 
diğer personel vasıtasıyla Ar-Ge teknik danışmanlık, proje danışmanlığı v.b. hizmetler verdiğiniz 
belirtilerek, bu hizmetler karşılığı elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna olup 
olmadığı, bu faaliyetlerde görev alan yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri ile çalışan perso-

nele ödenen ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile şirket 
kurabilecek mali gücü olmayan araştırmacıların Şirketiniz bünyesine alınarak gerçekleştirilen 
yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların istisna hükümlerinden yararlanıp ya-

rarlanamayacağı hususlarında  Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
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V. BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNACAK GİRİŞİMCİLERLE  
İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

 

A. BÖLGEYE GİRİŞ SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Girişimciler Bölgede gelir vergisi mükellefi olarak ya da kurumlar vergisi mükellefi 

olarak yer alabilirler. Aynı zamanda Bölgede şube olarak da faaliyette bulunabilirler. Giri-
şimcilerin Bölge ile ilgili olarak sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz;

a) Bölgede yer almak isteyen girişimciler ilk önce Yönetici Şirkete başvurur ve mün-

hasıran Bölgede yürütecekleri Ar-Ge projelerinin Proje Değerlendirme Komisyo-

nu tarafından;  

1) Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken süre-

lerinin uygunluğu,

2) Ticarileşme potansiyeli,

3) İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün-

leri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik gelişti-
rebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği 
artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üre-

tilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir 
Ar-Ge projesi olup olmadığı,

bakımından incelenmesi sonucunda uygun bulunması halinde yer tahsisinin 
ardından kira sözleşmelerini imzalayarak Bölgede faaliyete başlayabilirler. 
Daha sonra başlayacakları her bir Ar-Ge projesi için de, kira sözleşmesi 
hariç, bu süreç aynı şekilde olacaktır. Bölgede yürütülen proje süresinin 
uzatılması işlemlerinde de yukarıdaki açıklamalar kapsamında işlem 
yapılır.

b) Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında destekle-

nen projeler, Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülme-

dikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaz.

c) Başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci 
firmanın Ar-Ge  projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge projesi 
ve süreci yönünden yukarıdaki açıklamalarla yeniden incelenmesi Yönetici Şirketin 
sorumluluğundadır.

d) İncelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen Bölgede yer almak iste-

yen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda Bölgede 
yer tahsisini yapar.

e) Kira sözleşmeleri; Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcilerin Yönetmelik 
kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate 
alınarak düzenlenir.

IV. BÖLGEDE PERSONEL İSTİHDAMI

Yönetmeliğin 19. Maddesinde Bölgede personel istihdamı aşağıdaki şekilde düzenlenmiş-
tir.

“(1) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mev-

zuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ka-

nunu, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge personeli 
çalıştırılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyet-
lerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların 
izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, 
öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri ge-

lirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek per-
sonele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal 
güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli 
kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası 
primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem 
tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin 
bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve 
yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim 
Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgelerde görev-

lendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı 
dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları 
araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir 
şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.” 
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destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sü-

relerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme 
ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.

c) Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmek için, yönetici şirketten 
alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Sigorta 
Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekir.

d) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile 
ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan 
kurum veya kuruluştan aldığı belgeyi yönetici şirkete verir.

e) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halin-

de faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı 
bilgileri Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde göndermek 
üzere Bölge yönetici şirketine vermesi gerekir.

f) Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin 
kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde 
münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş 
uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uy-
gulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisin-
den müstesna tutulması için, yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi 
dairesine başvuruda bulunması gerekir.

Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge ve-

rilmesi söz konusu değildir. 

Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konu-

sunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır. 
 

B. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Kanunda girişimcilere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası aşağıdaki şekilde dü-

zenlenmiştir.

“Geçici Madde 2:

….. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu 
Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine 
kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”

Yönetmeliğin 37. Maddesinde girişimcilere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 
aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

f) Ar-Ge çalışması kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi yö-

netici şirket tarafından yapılır. Girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge projesi kapsamında 
çalışan Ar-Ge personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında 
geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-
Ge projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuru-

luştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi yönetici şirketin sorum-

luluğundadır.

g) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç 
ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut 
kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini 
temin edecek gerekli işlemlerin yapılmasına yönetici şirket yetkilidir.

h) Aynı zamanda yönetici şirket tüm projeleri sonuçlanmış girişimcilerin en 
son projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili 
vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmektedir. (Ar-Ge 
Destek Yönetmeliğine göre de yönetici şirket, şartların taşınmadığının tespiti ha-

linde durumu işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Sigorta Müdürlüğüne 10 
gün içinde bildirmekle yükümlüdür.) 

i) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler ha-

linde girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali 
müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık 
dönemi takip eden atmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmek üze-
re yönetici şirkete teslim edilmelidir. Buna uygun hareket edilmemesi 
halinde aylık muafiyet belgeleri onaylanmamaktadır.

j) Girişimcilerin Kanuna, Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bölge İşletme Yö-

nergesine göre denetlenmesi sonucu, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten 
itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmamasına, düzeltilmesi için girişimci-
lerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesine, verilen süre 
sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi 
süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli ön-

lemlerin alınmasına yönetici şirket yetkilidir.

Girişimcilerin yukarıdaki çerçevede, Bölge ile ilgili olarak yapması gerekenler şun-
lardır:

a) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran 
bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına 
ilişkin gelir ve kurumlar vergisinden istisnanın uygulanabilmesi için 
mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunması 
gerekir. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin 
Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, 
aksi takdirde bu istisna uygulanmaz.

b) Bölgede çalışan ve Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 
vergi istisnasının uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve Ar-Ge ve 
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Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kan-

ser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan 
yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayri-
maddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar vergisine tabi 
olmasının bir önemi yoktur.

5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler

6170 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 12/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4691 
sayılı Kanundaki bazı tanımlar değiştirilmiş olup bu Kanunun uygulanmasında;

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar,

Yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışma-

sını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin 
veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, 
belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün 
ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin 
tümü olarak tanımlanmıştır.

5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış projelerden sağlanan kazançların is-

tisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları yazılım ve Ar-
Ge’ye dayalı projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi müm-

kün değildir.

Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede devam ettir-
dikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın, sadece projenin bölgede 
gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan yararlanabilecektir.

Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, bölgede 
faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından tamamlanmasına 
kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle belirlenecektir. Daha sağlıklı 
bir sonuç verecekse, mükelleflerin başka bir yöntem kullanmak suretiyle de (kullanılan doğrudan 
işgücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

5.12.2.3. Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanun uygulama-

sı kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup yönetici şirketle-

rin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine 
ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.

“b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Böl-
gedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihi-
ne kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mü-

kellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici 
şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet 
alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz. 
 

..

d) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım ve/veya 
Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halin-

de yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 13/6/2006 tarihli ve 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-

da Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. Bölgede faaliyette bulunan 
girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş 
zamanlı olarak ayrıca bildirirler.

ğ) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mev-

zuatlarına tabidir.”

Tebliğde girişimcilerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı da aşağıdaki şekilde belir-
tilmiştir.

“5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisna-

sının kapsamı

Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhası-
ran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan 
tarihten bağımsız olmak üzere,  31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde et-
tiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, 
bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları 
halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi 
haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istis-

nadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer 
kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi hak-

lara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi 
faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılım-

ların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, 
ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen ka-

zançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.
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alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin 
üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

5.12.2.7. İstisna uygulamasında süre

İstisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, 
yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları da 31/12/2023 
tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

5.12.2.8. Bölgedeki işyeri kiralamalarında gelir vergisi kesintisi

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin vakıflardan taşınmaz kiralamaları halinde, vakfa yapa-

cakları kira ödemeleri üzerinden (bu vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olup 
olmadığına bakılmaksızın), Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) 
numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

Yönetici şirketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim şirket olarak kurulması zorunlu olduğundan, 
bu şirketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılmaya-

caktır.

5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve 
beyanın yapılması gereken yer

19/6/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde, yönetici şirketin kuruluşunun Ticaret Sicili Ga-

zetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunacağı; bölgede yer alan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için Maliye Bakanlığına 
müracaat edecekleri, bu müracaata bölgede faaliyette bulunulduğunu gösteren yönetici şirketten 
alınan bir belgenin ekleneceği; girişimcilerin, istihdam ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı ve 
Ar-Ge projelerindeki personelin listesini, görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini yönetici 
şirkete onaylattıktan sonra aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirecekleri ifade edilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Bakanlığı ola-

rak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi 
yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örneğinin de muhtasar be-

yanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince 
mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir.

Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda 
Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır.”

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere Bölgede faaliyet gösteren  gelir ve 
kurumlar vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve 
kurumlar vergisinden müstesnadır. 4691 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde-

de yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki faaliyetlerden 

5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna 
kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve 
maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna 
olacaktır.

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun 
uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı 
ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, 
diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 
gerekmektedir.

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu za-

rarların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün 
değildir.

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden 
elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
değildir. Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para 
cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından 
doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme 
koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardım-

ların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yarar-
lanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat 
çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü 
bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

5.12.2.5. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı

İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması ha-

linde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin 
birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine 
ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayı-
sına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit 
edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi 
tutulacaktır.

5.12.2.6. İstisna kapsamındaki kazançların dağıtılması

Yönetici şirketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde elde et-
tikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliği-
ne göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) 
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Buna göre örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirke-

tin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar 
istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda 
pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan 
yararlanması mümkün olmayacaktır. 

Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çı-
kan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek ka-

zançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten 
elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması 
mümkün olmayacaktır. 

İstisnadan yararlanacak kazancın tespiti açısından, mükelleflerin muhasebe kayıtlarını is-
tisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna kapsamında değer-
lendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde 
tutmaları gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması ha-

linde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin 
birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir. 

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine 
ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün 
sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kulla-

nıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle 
birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 

Bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları 
halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin 
üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının 
düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı istisna olacaktır. 

İstisna kazancın ve bu bağlamda gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından; 
istisna kapsamında olan faaliyetler ile diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet 
ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak 
şekilde tutulması gerekmektedir. Kazancı istisna kapsamında olacak projelere ait 
giderlerin diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmesi, beyan edilecek matrahın hatalı tespitine yol 
açacaktır.

Girişimcilerin Kanun uygulaması kapsamındaki faaliyetleri dışındaki diğer normal ticari 
işlemleri kapsamında elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, istisna kapsamındaki kazançla-
rıyla ilgili alacaklarına ilişkin kur farkı ve vade farkı hariç; nakitlerin değerlen-
dirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıy-
la oluşan kur farkları, iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler 
istisna kapsamında değerlendirilmez. 

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması 
halinde bu zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Dolayı-
sıyla bu tutar “kanunen kabul edilmeyen giderler” satırında gösterilir. 

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibariyle tamamlamış oldukları yazılım ve 
AR-GE’ ye dayalı projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendi-
rilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, böl-
gede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım ve AR-GE’ 
ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin bölgede ger-
çekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.  
 

Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, 
bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından 
tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle belir-
lenebileceği; daha sağlıklı bir sonuç verecekse, mükelleflerin başka bir yöntem kullanmak 
suretiyle de (kullanılan doğrudan işgücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmelerinin mümkün 
olduğu Tebliğde belirtilmiştir.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şir-
ketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak 
pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, pa-

tent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre 
ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu 
nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. An-

cak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yer-
leştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna 
kapsamında değerlendirileceği Tebliğde açıklanmıştır. 
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ÖRNEK UYGULAMA 1- :

Bölgede yazılım faaliyetinde bulunan şirketin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden ve 
kapsam dışındaki faaliyetlerinden doğan kazançlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. Müş-
terek genel gideri ve amortismanının bulunmadığı, bu tür giderlerin her bir faaliyet türü 
için direkt olarak katlanıldığı varsayılmıştır. Bu durumda şirket kurumlar vergisi beyanna-

mesinde beyanını aşağıdaki şekilde yapacaktır.

ÖRNEK UYGULAMA 2- :

Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden ve kap-

sam dışındaki faaliyetlerinden doğan kazançlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. Müşte-

rek genel gideri ve amortismanı, her bir faaliyet türü için doğrudan oluşan maliyetlerine 
oranlanılarak hesaplamada dikkate alınmıştır. (Örneğin Kanun kapsamındaki direkt mali-
yetler 1750 Ar-Ge, 140 Pazarlama Satış ve 250 Genel Yönetim Giderinden oluşmaktadır. 
300 müşterek Pazarlama Satış giderinin Kanun kapsamındaki 171 rakamı bulunurken; 
300 / (1200+1750+400+400) x (1750+140+250) hesaplaması yapılır.) Bu durumda şir-
ket kurumlar vergisi beyannamesinde beyanını aşağıdaki şekilde yapacaktır.
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Burada özellikli dört konuyu gündeme getirmek istiyorum;

1) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç 
ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut 
kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesi-
ne ilişkin düzenleme, özellikle teknolojik ürünün Bölgede yatırımını yapan ya 
da uzun süreli Ar-Ge projesi olup bu projeyi tamamlayan girişimciler açısından 
gelir/kurumlar vergisi istisnasından hiç yararlanamama sonucu doğu-
rabilecektir. Bu durumdaki girişimcilerin mağduriyetinin giderilmesine dönük 
yasal düzenlemenin (örneğin Bölgeden ayrıldıktan sonra iki yıl süreyle istisnanın 
uygulanması gibi) de yapılması yararlı olacaktır.

2) Mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliye-

te geçtikten sonra da devam ettirdikleri yazılım ve AR-GE’ ye dayalı projeler-
den sağladıkları kazanca ilişkin olarak, projenin bölgede gerçekleştirilen kıs-
mına ilişkin kazanç kısmının istisnadan yararlanabileceği Tebliğde belirtilmiştir. 
Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ol-
duğu, bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin 
başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı 
kullanılmak suretiyle belirlenebileceği; daha sağlıklı bir sonuç verecekse, mü-

kelleflerin başka bir yöntem kullanmak suretiyle de (kullanılan doğrudan işgücü 
miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmelerinin mümkün olduğu da Tebliğde belirtilmiştir.

3) Görüşüme göre, Yönetmelikte yer alan “Bölgede yer alan girişimcilerin 
yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge 
personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin 
onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsa-
mında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan 
öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir 
vergisinden müstesnadır.”  düzenlemesi kapsamında; Bölgede yer alan giri-
şimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge 
personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin 
onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmalar da istisna 
kazancın tespitinde Bölgede çalışılmış olarak değerlendirilecek ve elde 
ettikleri ücretlerin maliyetinin tamamı Bölgede yürüttükleri yazılım 
ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında değerlendirilecektir.

4) Yine Yönetmelikte yer alan “Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefleri, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda 
yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım 
ve/veya Ar-Ge projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 
sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer 
alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. Bölgede faaliyette bulunan girişim-

cilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici 
şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.” düzenlemesi kapsamında örneğin; 
Bölgede yer alan girişimcilerin Bölgede yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge proje-

ÖRNEK UYGULAMA 3- :

Bölgede yazılım faaliyetinde bulunan şirketin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden ve 
kapsam dışındaki faaliyetlerinden doğan kazançlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. Gö-

rüldüğü gibi, Kanun kapsamındaki faaliyet zararla sonuçlanmıştır. Bu durumda şirket ku-

rumlar vergisi beyannamesinde beyanını aşağıdaki şekilde yapacaktır.
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işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmama-

sı durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir.”

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesindeki temel yaklaşım dikkate alındığında, Yönetme-

lik ile yeni getirilen yukarıdaki “aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 13/6/2006 tarihli ve 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-

da Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar” düzenlemesinin olumsuz 
sonuçları olabilecektir. Dolayısıyla burada verdiğimiz örneğe ilişkin sorularda olduğu gibi, 
ihtilaflı sonuçlar doğurabilecek bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini öneriyorum.

C.  AR-GE İNDİRİMİ, AR-GE FAALİYETİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA VER 
 Gİ İSTİSNASININ SINIRLARI VE AR-GE HARCAMALARININ KAYITLAR 
 DA İZLENMESİ

Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100 ü oranında hesapla-

nacak Ar-Ge indiriminin gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür. (193 
sayılı GVK md : 89 ve 5520 sayılı KVK md:10)

Ar-ge Destek Kanunu kapsamındaki koşullara uyan Ar-Ge projelerinde de; teknoloji merkezi 
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar 
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet önce-

si işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerce ger-
çekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar 
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 
89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

Tebliğde aşağıdaki açıklama yer almaktadır.

“5228 sayılı Kanunun gerekçesinde, Ar-Ge indirimine ilişkin düzenlemenin, Ar-Ge faaliyetlerine yö-

nelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan teşvik edici düzenleme-

nin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge 
departmanının bulunduğu yerin önemi bulunmamaktadır. Firmanın faaliyet yeri olması şartıyla, ge-

rek firma merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geliştirme bölgelerinde 
kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan bu Tebliğde belirtilen kriterlere uyanlar 
Ar-Ge indirimi kapsamındadır. 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların 
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 
faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edileme-

yeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge fa-

aliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu-

nun geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istis-

na uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge 

sinin aynı zamanda Tübitak tarafından da desteklenmesi ve projenin bir bölümü-

nün de Bölge yönetici şirketinin onay kapsamı dışında, Bölge dışında yürütülmesi 
durumunda;

a. Projenin Bölge dışında yürütülen bölümünde, projenin Tübitak tarafın-

dan desteklenmesi nedeniyle 5746 sayılı yasa ile sağlanan Ar-Ge per-
sonelinin ücretinde gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanılamayacak 
mıdır?

b. Projenin satışından elde edilen kazancın Bölge içinde ve Bölge dışında 
oluşan maliyetler dikkate alınarak, Bölge içinde oluşan maliyete isabet 
eden bölüme gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulanamayacak mıdır?

c. Projenin Bölge dışında oluşan maliyet bölümüne isabet eden kazanç 
için istisna uygulanamayacağından; Bölge dışında oluşan Ar-Ge harca-

masından, alınan Tübitak desteğinin düşülmesinden sonra kalan tutara 
5746 sayılı yasa kapsamında Ar-Ge indirimi uygulanamayacak mıdır?

Tebliğin Ar-Ge indirimi ile ilgili aşağıda yer alan bölümünde de görüleceği gibi, 
“kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge 
indiriminden yararlanılması söz konusu değildir.”, düzenlemesi bulunmaktadır. Dolayı-
sıyla Ar-Ge faaliyetinin maliyetinin, kazancına istisna uygulanmayan bölümü-
ne Ar-Ge indirimi uygulanabilmelidir.

10.2.9.2.5. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları

5228 sayılı Kanunun gerekçesinde, Ar-Ge indirimine ilişkin düzenlemenin, Ar-Ge faaliyetleri-
ne yönelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan teşvik edici 
düzenlemenin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge indirimi uygulaması 
açısından, Ar-Ge departmanının bulunduğu yerin önemi bulunmamaktadır. Firmanın faali-
yet yeri olması şartıyla, gerek firma merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse 
teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan bu 
Tebliğde belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi kapsamındadır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların 
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 
faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edileme-

yeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge fa-

aliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 
geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygula-

nacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için 
yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu değildir.

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin 
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- Kalite kontrol, 

- Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 

- Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, 

- İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 

- Biçimsel değişiklikler (Tebliğin “10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümündeki amaçlara yönelik ol-
mayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler), 

- Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, 

rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), 

- İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 

- Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, 

- Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici 
testleri.” 

Yine aynı tebliğde Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
açıklama da yer almaktadır. Bu durumda Bölge’ de yer alan bir girişimcinin müşterisi 
için bu kapsamda yapacağı Ar-Ge çalışması; müşterisi için Ar-Ge İndiriminden 
yararlanacağı bir gider unsuru olacaktır.

“Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler : Normal bakım ve onarım giderleri dışında Ar-Ge faa-

liyetleriyle ile ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki 
veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu 
mahiyetteki diğer ödemelerdir.”

Ar-Ge faaliyetinin esas itibariyle işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir. Fiili kullanım 
durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması şartıyla bir ku-

ruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge 
faaliyetleri işletme bünyesinde yapılmış sayılır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge 
faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktadır. 

Ancak, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, proje bazında yerli ve yabancı teknik 
personelden mesleki ve teknik destek alınması veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması 
halinde bunlarla ilgili olarak yapılan ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlen-

dirilecektir.

Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi

Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve ge-

liştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik 
olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar 

faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu 
değildir.

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin 
işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmama-

sı durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir.”

Yine aynı Genel Tebliğde Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı ile Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet-
ler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

“Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı : Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretimin 
yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşama-

ya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-
Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen 
ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir. 

Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve ge-

rektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan 
harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sü-

recine ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan 
harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.” 

Tebliğin “10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde belirtilen amaçlara yönelik olmayıp, mev-

cut teknolojinin kullanılmasıyla elde edilen, şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler Ar-Ge 
faaliyeti kapsamı dışındadır. 

“10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri 

Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsamında ya-

pılmış olması gerekmekte olup aşağıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetle-

ridir: 

- Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, 
bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, 

- Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler gelişti-
rilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, 

- Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, 

- Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi, 

- Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /
teknolojilerin araştırılması. 

10.2.3. Ar-Ge sayılmayan faaliyetler : 

Aşağıda sayılan faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez: 

- Pazar araştırması ya da satış promosyonu, 
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D. AR-GE VE DESTEK PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE  
 VERGİ İSTİSNASI

Kanunda AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan gelir vergisi istis-
nası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Geçici Madde 2:

….. 

Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar 
her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayı-
sının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede 
fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi 
kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile 
Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kap-

sam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olma-

dığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

……”

Yönetmeliğin 37. Maddesinde AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağla-

nan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

“c) Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin bu görev-

leri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilme-

si için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, 
Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici 
şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sü-

relerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate 
alınmaz.  Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulama-

sında dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki 
destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabın-

da küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının 
%10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü 
vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak 
destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği 
durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve des-
tek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) 
istisna kapsamına dahildir.

e) Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan 
Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçir-
diği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan 
öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istis-
nanın uygulanabilmesi için;

doğrudan gider yazılabilecektir. 

Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi 
bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gere-

kecektir. 

Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amor-
tisman yoluyla itfa edilecektir. 

Ancak projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkan kalma-

ması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleş-
tirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Örneğin; bir kurum tarafından 3 yıl süreli Ar-Ge projesi hazırlanarak, ön fizibilite çalışmalarının 
akabinde, Ar-Ge faaliyetine başlanılmıştır. İkinci yılın sonunda, kurum Ar-Ge projesinin gerçekleş-
mesinin mümkün olmadığı düşüncesiyle projeden vazgeçme kararı almıştır. Dolayısıyla, projenin 
başlama tarihinden itibaren aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, projeden vazgeçildiği tarih itibarıyla 
doğrudan gider yazılabilecektir.
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Bölgede geliştirilen projelerin pazarlanması amaçlı olarak çalışılan sürelerin istisna kapsa-

mına dahil edilmesi mümkün değildir.

Bölgede çalıştırılan AR-GE ve destek personelinin kanuni izin süreleri içerisinde hak ka-

zandıkları ücretlerin de istisnaya konu edilmesi gerekir. Bölgedeki çalışma süresi olarak 
bir yıllık süre dolmadan; bölge dışındaki daha önceki hizmetler nedeniyle yıllık izin kulla-

nımında hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden bölümü 
hesaplanarak vergiye tabi tutulacaktır. 

Mükelleflerce, anılan personele bu kanun kapsamında çeşitli adlarla yapılan ve ücret ola-

rak değerlendirilecek ödemeler de (prim, ikramiye vb.) istisna kapsamında olacaktır. Buna 
karşılık fiilen çalışılmayan süre için ödenen ihbar öneli istisna kapsamında değildir.

Çalışan, Kanun kapsamındaki çalışması nedeniyle vergiden istisna olan ücret bölümü için 
Asgari Geçim İndiriminden yararlanamayacaktır.

Konu ile ilgili 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümü de aşağıdadır.   

“Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yarar-
lanamayacaklardır.

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

Başka bir kanun hükmü (…, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi 
tevkifatı yapılmayanlar,

Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.”

Konu ile ilgili en çok tereddüt edilen bölüm ise genellikle aylık ücret ödemesi yapıldığın-

dan, bölgede tam süre çalışmayan bu durumdaki personel için hafta tatilinden kaynak-
lanan gün farklarının nasıl değerlendirileceği hususudur. Uygulama ile ilgili yapılabilecek 
oranlama ile ilgili örnekler aşağıdadır.

	 4857 sayılı İş Yasasına göre, taraflar arasında daha az bir sure belirlenmemiş-
se haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sürenin tamamlanması ile çalışılmadan 
hafta tatili ücreti hak edilir. Yönetmelikte yer alan ve Kanuna uygunlu-
ğuna katılmadığım düzenlemeye göre, “istisna kapsamındaki çalışma sü-

relerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki süreler bu hesaplamada dik-

kate alınmaz”. Bu bilgilerle, aylık çalışma saatini; haftanın 5 günü çalışılması 
durumunda, günlük 9 saatlik çalışma süresi üzerinden aylık toplam çalışma 
süresine ulaşıp, oranlama yoluyla gün sayısını bulabiliriz. (Örneğin Mayıs 2014 
ayında 20 gün (x 9 = 180 saat) olan süre hafta tatilleri de eklendiğinde 29 gün 
olmakta, 1 gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 1 gün de 19 Mayıs 
Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  bulunmaktadır. Belirtilen sürede 
bölgede haftalık 45 saati aşan çalışmaları hariç 160 saatlik çalışması bulunan 
istisna kapsamındaki personel için (160/180)x31 =  27,56 gün, küsuratın bir 
üst tamsayıya yuvarlanması ile 28 gün gelir vergisi istisnası uygulanabilir. 

1) Girişimci şirketin* yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge dı-
şında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket*, yazılım ve/veya Ar-Ge projesi-
nin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler 
itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin 
bilgiyi yönetici şirkete sunar.

2) Girişimci şirket* tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir 
ve söz konusu yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin 
(Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazı-
lım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamın-

da olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

(* Girişimciler Bölgede gelir vergisi mükellefi olarak da yer alabileceklerinden, bu-

radaki düzenlemede yer alan “şirket” ibaresinin kaldırılması uygun olacaktır.)

3) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili 
Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuru-

luştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

ğ) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının 
ilgili mevzuatlarına tabidir.”

Kanunun geçici 2. maddesiyle AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretle-

rinin 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna olduğu, muafiyet kapsamındaki 
destek personeli sayısının da AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamayacağı belir-
tilmiştir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması 
hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere 
her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her 
türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından 
belirlenir. Bu niteliklere haiz olsalar dahi, bir personelin araştırma, yazılım ve AR-GE ça-

lışmaları dışında kalan görevleri dolayısıyla ödenen ücretlerin istisna kapsamında değer-
lendirilmesi mümkün değildir. Bölgede Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, 
yazılımcı, teknisyenler ve destek personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret 
ödemeleri de istisnaya konu edilmez.

Bölgede çalışan ve Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin bu gö-

revleri ile ilgili ücretlerinin tamamı ile Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım 
ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle 
ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları 
kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim ele-

manları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden istisnadır. 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre 
tanımlanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, ni-
telik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme 
ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.
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 Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler 
ile aralı olarak kullandırılabilir. 

 Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 

 Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.” 

Haftalık çalışma süreleri bulunurken sadece işe giriş-çıkış saatlerinin esas alındığı değil, yine İş Kanunu 
gereği 7,5 saatten fazla süreli işlerde günlük 1 saat ara dinlenmesi verilmesi gereği de göz önünde 
tutulmalıdır.

Kısmi süreli (Part-time) hizmet akdi ile çalışan personel için de ücret günlük olarak belirlenmişse, SGK 
gün sayısı açısından da sürenin tespitinde; o ayda çalışılan saat sayısı 7,5 a bölünerek gün sayısına 
ulaşılabilir.

Yönetmelik ile yeni getirilen düzenlemelere ve ihtilaflı sonuçlar doğurabilecek olanlara 
aşağıda değinilmiştir;

1) Yönetmelik’te “İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki 
ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Yasasının Çalışma Süresi ile ilgili 63. Maddesi aşağıdaki şekildedir;   

“Çalışma süresi

 Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu 
süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 
onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilir.”

Yine İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ 
ne göre; 

“a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,

b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durum-

larda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları  
ifade eder.”

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma ve Geliş-
tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeli-
ğinde (Ar-ge Destek Yönetmeliği); “Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek per-
sonelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz. 
Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir.” düzenlemesi kapsamında aşağıda yer alan açıkla-
ma ile destek personeli sayısının nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Aydaki İş Günü Sayısı a 20 
Aydaki Hafta Tatili Günü Sayısı b 9 
Aydaki Resmi Tatil / Bayram Günü Sayısı c 2 
Aydaki Toplam Gün Sayısı d=a+b+c 31 
Günlük Çalışma Saati e 9 
Aylık Olması Gereken Çalışma Saati f=axe 180 
Bölgede Çalışma Saati (Haftalık 45 saati aşan bölüm hariç) g 160 
Bölgede Çalışma Günü h=g/fxd 27,56 
Vergi İstisnasında Dikkate Alınacak Bölgede Çalışma Günü (Küsuratın bir 
üst tamsayıya yuvarlanması) 
  

28 

 

  

Aydaki İş Günü Sayısı a 20 

Aydaki Hafta Tatili Günü Sayısı b 9 

Aydaki Resmi Tatil / Bayram Günü Sayısı c 2 

Aydaki Toplam Gün Sayısı d=a+b+c 31 

Günlük Çalışma Saati e 9 

Aylık Olması Gereken Çalışma Saati f=axe 180 

Bölgede Çalışma Saati (Haftalık 45 saati aşan bölüm hariç) g 140 

Yönetici Şirketin Onayıyla Bölge Dışında Çalışma Saati 
(Haftalık 45 saati aşan bölüm hariç) 

h 20 

Bölge Dışında Çalışma Saatinin %25 i (üniversite bünyesinde 
kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si) 

i=hx0,25 5 

Bölgede Çalışmaya Esas Alınacak Toplam Saat j=g+i 145 

Bölgede Çalışma Günü k=j/fxd 24,97 

Vergi İstisnasında Dikkate Alınacak Bölgede Çalışma Günü (Küsuratın üste 
yuvarlanması) 

25 

 

Yönetici Şirketin Onayıyla Ar-Ge Projesi kapsamında Bölge Dışına Çalışma Olması Duru-

munda Örnek:

	 Bölgede tam çalışma bulunmaması durumunda her kurumun; haftalık çalışma 
günleri, çalışma süresi, hafta tatilini hak etme durumunu vb. dikkate alarak 
istisna uygulanacak tutarı belirlemesi gerekmektedir.

İş Kanununun Ara Dinlenmesi ile ilgili 68. Maddesi aşağıdaki gibidir. 
“Ara dinlenmesi  
Madde 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;  
 a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,  
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım 
saat,  
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,  
Ara dinlenmesi verilir.  
 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 16.02.2012 tarih ve B.07.1.Gİ-
B.4.34.16.01-KVK 5-572 sayılı özelgesinde özetle;

“….Buna göre, Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde Ar-Ge faali-
yetinde bulunan şubenizde istihdam edilen personel (insan kaynakları, muhasebe, finans 
departmanlarında yer alan personel) destek personeli kapsamında değerlendirilecek 
olup söz konusu personelin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin diğer şartları da taşıma-

ları kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür. 
Ancak ücretleri istisnadan yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE personeli 
sayısının % 10’unu aşamayacaktır.” denmiştir. 

Buna rağmen ihtilaflı durumlarla karşılaşmamak için “Destek personeli” tanı-
mında yer alan “Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili 
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel” açıklamasındaki 
Ar-Ge faaliyetlerine katılma veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olma 

durumunun doğru değerlendirilmesini öneririz.

3) “Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan 
vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır.”

Burada yer alan düzenlemenin yasal dayanağı ve gerekliliği anlaşılamamıştır. Di-
ğer taraftan işçi-işveren ve SGK-Maliye açısından da ihtilaflı sonuçlar doğurabile-

cektir. Uygulamada örneğin 850 TL net ücret alan Ar-Ge personelinin brüt ücreti 
SGK işçi kesintisi dikkate alınarak 850/0,85= 1.000 TL olmaktadır. Yukarıda yer 
alan “Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda” ifadesiyle, bu düzenleme-

nin yorumundan yukarıdaki örnek açısından 850 TL net ücrete, vergi istisnası ol-
masaydı vergi matrahı ne olurdu sorusundan hareketle %15 gelir vergisi kesintisi 
ve %0,759 damga vergisi kesintisi dikkate alınarak vergi matrahının 1.010,62 TL 
olacağı; buradan SGK işçi kesintisiyle 1.010,62/0,85= 1.188,96 TL SGK primine 
esas brüt ücret olması gerekeceği mi belirtilmek istenmektedir? “Ücretin brüte 

iblağ edilmesi gerektiği durumlar” nelerdir?  

Kanunu dikkate aldığımızda, bu düzenlemenin yanlış olduğuna ilişkin değerlen-

dirmemizdeki esas gerekçemiz Kanundaki “Bölgede çalışan; AR-GE ve destek per-

sonelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden 
müstesnadır.” düzenlemesidir. Buradaki teşvik diğer bazı teşviklerde olduğu gibi, 
stopaj teşviği vb. değildir yani önce vergi hesaplanıp ardından terkin edilmemek-
tedir, bu ücretler vergiden istisna olduğundan hiç vergi matrahına alınmamak-
ta; artan vergi dilimleri nedeniyle kümülatif vergi matrahı hesabında da istisna 
olan bu ücret geliri hesaba dahil edilmemektedir. Nitekim, Kayseri Vergi Dairesi 
Başkanlığının 13.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-486-64 sayılı 
özelgesinde, “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan 
ve ücretleri gelir vergisinden istisna olan hizmet erbabına asgari geçim indirimi uygu-

lanıp uygulanmayacağı” değerlendirilirken “Diğer taraftan, gelir vergisinden istisna 
olan bu ücretler üzerinden vergi hesaplanmayacağından, asgari geçim indiriminin de 
uygulanması mümkün değildir. Ancak, bölge dışındaki çalışmalara ilişkin olup istisna 
kapsamı dışında kalan ve gerçek usulde vergilendirilen ücretler için 265 Seri Numaralı 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan esaslar dahilinde asgari geçim indiriminden 
faydalanılması mümkün bulunmaktadır.” açıklamasında bulunulmuştur.

Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi

 MADDE 16

…..

(2) Ar-Ge merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı; fiilen çalışan persone-

lin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin 
üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bir günde 8, haftada 45 
saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, 
Ar-Ge merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir.

Tüm bu açıklamalarımızla, buradaki hesaplamaya ilişkin düzenleme 
destek personeli sayısının hesaplamasında esas alınacak Ar-Ge perso-
neli sayısının tespiti amacıyla yapılması daha doğru olurdu.

Bu durumda aynı işyerinde çalışan ve örneğin;

o İş sözleşmesinde haftalık çalışma saati 45 saat olan Ar-Ge per-
sonelinin Ar-Ge projesinde 5 saat fazla çalışma yapması duru-
munda fazla çalışma ücretine istisna uygulanmayacak,

o İş sözleşmesinde haftalık çalışma saati 40 saat olan Ar-Ge per-
sonelinin Ar-Ge projesinde 5 saat fazla çalışma yapması duru-
munda fazla çalışma ücretine istisna uygulanacaktır.

Yönetmelikte yer alan, “istisna kapsamındaki çalışma sürelerinin he-
sabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu 
hesaplamada dikkate alınmaz” düzenlemesinin; hem iş yasası uygu-
laması açısından, hem de Kanunda yer almamasına rağmen yürütü-
len Ar-Ge projesinin fazla çalışmayla yapılması durumunda ücret vergi 
istisnasının uygulanmayacağı sonucu doğurması nedeniyle, doğru ol-
madığı kanaatindeyim.

2) Yönetmelik’te “İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının 
yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst 
tamsayıya iblağ edilir.” denmektedir. Burada, 5746 sayılı Kanunun uygulamasında 
esas alınan eşdeğer Ar-Ge personeli sayısına ilişkin açıklamalarda olduğu gibi 
bir belirleme yapılmamıştır. Sonradan cezalı tarhiyatlarla muhatap olunmaması 
için bu konuya dikkat edilmesini, eşdeğer Ar-Ge personeli sayısına uygun sayıda 
destek personelinin ücretinin vergi istisnasından yararlandırılmasını öneriyoruz. 
Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir 
dendiğinden, örneğin on çalışana kadar Ar-Ge personelinin olması halinde bir, 
yirmi çalışana kadar Ar-Ge personelinin olması halinde iki destek personeli bu 
istisnadan yararlandırılabilecektir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli 
sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin 
ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı 
olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise 
çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir.
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Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tabloda örnek hesaplama yapılmıştır. 
 

Yukarıda da görüldüğü gibi, Yönetmelikteki düzenlemeye uygun işlem yapılması mali bo-

yutuyla da, çalışan ve girişimci açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu konuyla 
direkt ilgili olmamakla birlikte Kanunun vergi istisnası uygulamasına ilişkin, bugün itibariy-

le yüksek yargıda sonuçlanmış bulabildiğimiz tek karar; Yargıtay    9. Hukuk Dairesi’ nin 
03.11.2004 tarih ve Esas : 2004/8443 ve Karar : 2004/24793 nolu “Haksız Vergi Kesintisi 
Karşılığının Ödetilmesi” ile ilgili kararıdır ve “Taraflar arasındaki çekişme gelir vergisinin ke-

silmesi konusundadır. Bu tür ihtilafların çözüm yerinin İdare Yargı (vergi mahkemesi)´dır. Bunun 
sonucu olarak mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması 
hatalıdır.” denmiştir. Karşı Oy’ da ise “Taraflar arasındaki uyuşmazlık işverenin “...4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasasının 8 inci maddesinde yer alan ve bölgede çalışan araştır-
macı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri bölgenin kuruluş tarihinden 

itibaren 10 yıl süre ile her türlü vergiden muaftır. ..” kuralına rağmen davacının 10 aylık ücre-

tinden yaptığı kesintinin iadesi talebidir. Davacının iddiası ücretinin eksik ödendiği şeklindedir. 
Vergi kanunlarına göre yapılacak kesintiler işverenin görevi kapsamındadır. Vergi yasasını iş-

veren hatalı uygulamışsa, eksik ödenen ücreti davacıya ödemekle sorumlu olup, işveren varsa 
uygulamasından dolayı vergi dairesine karşı talep hakkı mevcut olup, işverenin uygulamasından 
dolayı ücretini eksik alan davacıyı vergi dairesiyle muhatap kılmak mümkün olamaz. Nitekim 
mahkemede olayı bu şekilde yorumlamış olup, dava mahiyet itibarıyla ücretin eksik ödenmesin-

den kaynaklandığından görevli mahkeme iş mahkemesidir. Bu nedenle bozma kararına katılamı-
yorum.” açıklaması bulunmaktadır.

Tüm bu bilgilerle;

	 İş sözleşmesi brüt ücret belirtilerek yapılmışsa, Ar-Ge çalışması karşılığı elde 
edilen ücretin vergi istisnasından çalışan yararlanacağından, bu düzenleme 
bir olumsuzluk oluşturmayacaktır.

	 İş sözleşmesi net ücret belirtilerek yapılmışsa, Yönetmelikle yapılan 
düzenlemeden dolayı sonradan ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi 
için, iş sözleşmesine özel hükümler koyularak önlem alınmaya çalışılabilir. 
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E.  KDV İSTİSNASI

Bölgede KDV istisnasına ilişkin, 3065 sayılı KDV Kanunu Geçici 20. Maddesinde aşağıdaki 
düzenleme bulunmaktadır.

“1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde 
faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu 
süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulama-

ları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 
hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin 
olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygu-

lamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

Yönetmeliğin 37. Maddesinde KDV istisnası aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

“f) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin ka-

zançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Böl-
gelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve 
askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutul-
ması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.”

60 No’lu KDV Sirkülerinde de aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

3.6.4 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik İstisna

KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-

nununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir 
veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve 
sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.

Söz konusu istisna teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygu-

lamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki tes-

lim ve hizmetleri kapsamaktadır. Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dışındaki 
teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network 
uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında bulunmamaktadır.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münha-

sıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım 
satışlarının vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV›ye tabi tu-

tulacaktır. Benzer şekilde, bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık 
hizmeti de KDV›ye tabi olacaktır.

KDV Kanununun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulu-

nan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmet-

lerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler 
için yüklenilen KDV’nin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün 
olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine 
göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

Buna göre, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan bir firmanın;

- Bölgede ürettiği “hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” satışı ile bu yazılıma yö-

nelik güncelleme işi Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre KDV’den istisna olacaktır. Güncel-
leme dışında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri istisna kapsamında 
yer almamaktadır.

- Bölgede ürettiği eğitim yazılımları Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre KDV’den istisna 
olacaktır. Ancak, bu yazılımı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan firmadan alan fir-
maların satışları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.

- Kanunun geçici 20/1 inci maddesi kapsamındaki teslim veya hizmetleri KDV’den istisna olacak, 
web sitesi aracılığıyla verdiği reklam hizmeti ise bu kapsamda yer almadığından KDV’ye tabi 
tutulacaktır.

- İşlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu dona-

nımlara ilişkin hizmetler istisna kapsamına girmemektedir.

- Bölgede ürettiği yazılımı farklı kişilere satması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapıl-
ması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygu-

lanmayacaktır.

- Bölgede üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, 
bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV’nin Kanunun 32 nci maddesine göre indirim ve iade konusu 
yapılması mümkün bulunmaktadır.”

KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin ka-

zançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran 
bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, in-

ternet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 
KDV’den istisna edilmiş, Maliye Bakanlığı, Bölgede üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim 
ve hizmetlerin istisna kapsamına girmeyeceğini; dolayısıyla, oyun programları, network 
uygulamaları gibi yazılımların istisna kapsamında bulunmadığını açıklamıştır.

KDV Kanununun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş 
bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal 
ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme 
bağlandığından, KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve 
hizmetler için yüklenilen KDV’nin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve ia-

desi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 
alınabilecektir.
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Yönetmelikte; girişimcilerin bu kapsamdaki teslimlerinin katma değer vergi-
sinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dai-
resine başvuruda bulunulacağı belirtilmiştir.

Ancak mükelleflerin yine 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun İstisnadan Vaz-
geçme ile ilgili aşağıda yer alan 18. maddesi uyarınca sözkonusu istisnadan vazgeçerek 
teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplaması, buna mukabil de alışlarındaki KDV ni de indirim 
konusu yapması mümkündür.

“İstisnadan Vazgeçme

Madde 18 : 1.Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda 
bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin 
dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. 
Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur. 

2. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 
kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetle-

re ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numa-

ralı fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki (1) 
numaralı fıkra hükmü uygulanmaz. 

3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri ta-

lep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükel-
lefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma 
talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.” 

 

F.  SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 
ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için sağlanan önemli bir destek unsuru da yasada yer 
alan  “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca 

ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücret-
leri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl sü-

reyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” düzenlemesi ile sağlanan 
sigorta prim desteğidir.

Bu destekten yararlanma koşullarını açıklayan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Des-
teklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre; 

	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir ver-
gisinden istisna tutulan personel çalıştıran işverenlerin, sigortalının 
bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemekle yükümlü yönetici şir-
ketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Sigorta Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri şarttır. 

	 İşveren hissesi sigorta prim desteğinden, Ar-Ge Kanununda aranılan şartların ta-

şındığına ve Ar-Ge Destek Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince destekten 
yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş veya de-

netimle görevli şirket tarafından düzenlenen belgenin alındığı tarihten 
itibaren yararlanılır. 

	 Sigorta primi işveren hissesi desteğinin hesaplanmasında, bu kapsam-
daki personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zama-
nın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. 

	 Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmış hafta ta-
tili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilir. Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak 
kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri sigorta primi işveren 
hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmaz. 

	 İşveren hissesi sigorta prim desteği, kapsama giren her bir personel için Ar-Ge 
Kanununda sayılan şartları taşımaları kaydıyla, Ar-Ge Kanununa göre Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ilk defa bildirilmeye başlanılan tarihten itibaren 
beş yılı aşmamak üzere uygulanır. Destekten yararlanılmaya başlanıl-
dıktan sonra herhangi bir sebeple çalışmaya ara verilmesi veya des-
tekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe tekrar 
başlanılması ya da Kanun kapsamına giren başka bir işyerinde çalış-
maya başlanılması bu süreyi uzatmaz. 

	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uya-
rınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş ve bölgede fiilen çalışan 
personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren his-
sesi desteği uygulamasında, Ar-Ge Destek Yönetmeliğin bu maddesi 
dışındaki diğer şartlar aranmaz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamındaki yönetici şirketler bu destekten yararlanan işverenlerin 
ilgili mevzuata göre gerekli şartları taşıyıp taşımadığını denetlemek, 
şartların taşınmadığının tespiti hâlinde durumu işyerinin bağlı bulun-
duğu Sosyal Güvenlik Sigorta Müdürlüğüne 10 gün içinde bildirmekle 
yükümlüdür. 

	 Projelerde görev alan veya işletmelerde çalışan kamu personeli, aylık 
sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, 5/6/1986 tarihli ve 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işlet-
melerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile topluluk sigortasına tabi 
olanlar için, işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanılamaz. 

	 Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, 
Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer 
alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamı-
na girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu-
na bildirilir. 

	 Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden do-
layı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi 
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sigorta primi desteği uygulanmaz. 

	 Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve 
hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz. 

Yukarıda açıklandığı gibi, bu destek Ar-Ge Kanunu ile sağlandığından; destek personeli 
açısından Ar-Ge Destek Yönetmeliğinde yapılan aşağıdaki açıklamalara (özellikle eşde-

ğer Ar-Ge personeli sayısı; bir günde 8, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma sürelerinin 
eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının hesaplamasında dikkate alınmayacağı vb.) da dikkat 
edilmelidir.

Bölgede 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma ve Ge-

liştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde 
(Ar-ge Destek Yönetmeliği); “Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personeli-
nin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz. 
Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir.” düzenlemesi kapsamında aşağıda yer alan açıklama ile 
destek personeli sayısının nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi

 MADDE 16

…..

(2) Ar-Ge merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı; fiilen çalışan persone-

lin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç 
aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bir günde 8, haftada 45 sa-

atin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, 
Ar-Ge merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir.

Bu destekle ilgili tereddüt edilebilecek bir diğer husus da Yönetmelikte yer alan “Bölgede 
yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge-

personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında 
geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde 
kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden 
müstesnadır.” düzenlemesine uygun olarak Bölge dışında yapılan çalışmalarda, sigorta pri-
mi işveren hissesi desteğinin uygulamasında nasıl işlem yapılacağıdır.  Bununla ilgili olarak 
da, desteğin “uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşı-
lığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı” 

şartına bağlı olması nedeniyle örneğin bu kapsamda bölge dışında yapılan ve elde edilen 
ücretin % 25’i gelir vergisinden istisna edilecek olan 8 günlük çalışma için (8 gün x 0,25 
=) 2 gün olarak hesaplanmalı ve bu süreye ilişkin ücret destekten yararlanabilmelidir.

Ar-Ge ve destek personelinin bu bölümde açıklanan koşullara uygun çalışması yanında 
vergi istisnasından yararlanmayan çalışma sürelerinin de bulunması durumunda, bun-

lara ilişkin gün ve ücret bilgilerinin, her biri için ilgili yasa kodlarıyla verilmesi gereken 
Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde ayrı ayrı bildirilmesi gerekir. Ayrıca işletme çalıştırdığı 
personel sayısından dolayı eksik gün bildiriminde bulunma zorunluluğu kapsamındaysa, 
her bir bildirge ekine eksiklik nedeni olarak diğeri eklenmek suretiyle süresi içinde bağlı 

bulunulan Sigorta Müdürlüğüne verilmek zorundadır.

Yine ayın bazı günlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, bazı günlerinde ise 
kapsam dışındaki işlerde çalışan sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışma-

larına istinaden hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmasına rağmen, 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dı-
şındaki ödemeler toplamının (prim, ikramiye v.s) prime esas kazanç üst sınırını aşmaması 
veya kapsama giren sigortalıların gerek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki ücretlerinin, 
gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri 
ile ücret dışındaki ödemeler toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, 
aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı 
bölümlerinin ne şekilde doldurulması gerektiği hususunda da ekte yer alan 2009-21 nolu 
genelgede örnekler bulunmaktadır.

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulamasına ilişkin ekte yer alan Sosyal Güven-

lik Kurumu Başkanlığının 2008-85 nolu ve 2009-21 nolu genelgelerinde de daha kap-

samlı bilgi yer almaktadır. 
 

 

G. TEKNOLOJİK ÜRÜNÜN YATIRIMI

Kanunda, Bölgede teknolojik ürünün üretilmesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Destek ve muafiyetler 

             Madde 8 – (Değişik: 2/3/2011-6170/5 md.)

….

             İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde et-
tikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve 
Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan 
teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alına-

rak, öncelikle verilir.  Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri 
AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve 
bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunla-

rın personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.” 

Yönetmeliğin 25. Maddesinde teknolojik ürünün yatırımı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Teknolojik ürünün yatırımı

MADDE 25 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu 
elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bul-
ması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu 
yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından 
Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler,4/1/1961 tarihli ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin 
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Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede 
çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren 
işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda oluş-

turulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolojik Ürün 
Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, 
üretim teknolojisi, prosesi, çevre kirliliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan temiz üretim 
belgesi, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri 
başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak 
yönetici şirkete müracaat eder. Başvuru sahibi bu belgede; elde ettiği ürünün Ar-Ge faaliyet ta-

nımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik özelliklerini detaylı bir şekilde ifade eder.

(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete 
teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişilik Tekno-

lojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve üç ay içerisinde bu 
komisyon tarafından yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirme yapılır.

(4) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;

a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

b) Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

c) Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

ç) Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

d) Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçi-
liği temsil edip etmediği,

e) Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum 
gösterip göstermediği,

f) Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

g) Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test  
 edilip edilmediği,

ğ) Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

hususlarında değerlendirir.

(5) Bakanlıkça belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına 

 izin verilir.

(6) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin 
toplam yapılaşma hakkının % 35’inden fazla olamaz.

(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tara-

fından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Değerlendirme-

nin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün De-

ğerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite 
Raporu, Bakanlıkça onanmış imar planı ile teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binaya ilişkin 
uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim izin belgeleri yönetici şirket 
tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde 
yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir.

Bölgede gerçekleşen AR-GE projesi sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için 
gerekli yatırımı Bölgede yapmak isteyen girişimcilerin, yukarıda detayları açıklanan baş-
vuru hazırlığını yaparak yönetici şirkete başvurması gerekmektedir.

VI. SONUÇ

Kanunun amacında da belirtildiği gibi; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile 
üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe 
ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 
verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, tek-
noloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni 
ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları 
da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 
vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 
teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı 
sağlamak amacıyla oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki uygulamaları vergi ve 
sosyal güvenlik açısından değerlendirmeye çalıştık.

1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönet-
meliği ile Kanunun uygulamasının nasıl yapılacağı büyük ölçüde tanımlanmıştır. Bununla 
birlikte, ilgili bölümlerinde daha detaylı değindiğimiz gibi;

	 Yönetmelikte yer alan yönetici şirketin “Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir”  
düzenlemesi,

	 Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikten sonra başlatılan yazılım ve AR-GE’ ye 
dayalı projelerin bir bölümünün Bölge dışında gerçekleştirilmesi halinde; bu 
projelerden sağlanan kazancın da bölge içinde ve dışında oluşan maliyetler 
esas alınarak, projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmının 
istisnadan yararlanabileceği,

	 Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi 
kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak 
yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaların 
da istisna kazancın tespitinde Bölgede çalışılmış olarak değerlendirilerek, elde 
ettikleri ücretlerinin maliyetinin tamamının Bölgede yürüttükleri yazılım ve/veya 
Ar-Ge projesi kapsamında değerlendirilebileceği, 

	 Bölgede yer alan girişimcilerin Bölgede yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-
Ge projesinin aynı zamanda Tübitak tarafından da desteklenmesi ve projenin 
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bir bölümünün de Bölge yönetici şirketinin onay kapsamı dışında, Bölge dışında 
yürütülmesi durumunda;

a. Projenin Bölge dışında yürütülen bölümünde, projenin Tübitak tarafın-

dan desteklenmesi nedeniyle 5746 sayılı yasa ile sağlanan Ar-Ge per-
sonelinin ücretinde gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanılabileceği,

b. Projenin satışından elde edilen kazancın Bölge içinde ve Bölge dışında 
oluşan maliyetler dikkate alınarak, Bölge içinde oluşan maliyete isabet 
eden bölüme gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulanabileceği,

c. Projenin Bölge dışında oluşan maliyet bölümüne isabet eden kazanç 
için istisna uygulanamayacağından; Bölge dışında oluşan Ar-Ge harca-

masından, alınan Tübitak desteğinin düşülmesinden sonra kalan tutara 
5746 sayılı yasa kapsamında Ar-Ge indirimi uygulanabileceği,

	 Yönetmelikteki “İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırk-
beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.” 
düzenlemesi,

	 Yönetmelikteki “Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Ka-

nunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır.” düzenlemesi,

konularında tereddüt edilen hususlar bulunmaktadır. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından burada değindiğimiz 
hususları da dikkate alarak Yönetmelikte düzenleme yapılması, Teknoloji Geliştirme Böl-
gelerinin öngörülen amaca daha uygun hale gelmesine ve Bölgedeki girişimcilerin ve 
yönetici şirketlerinin sorunlarının çözümüne önemli katkıda bulunacaktır.

EKLER :

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin TGB İle İlgili Bölümü

Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim 
Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2008-85 nolu Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2009-21 nolu Genelgesi
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

KANUNU

 

          Kanun Numarası                        : 4691

          Kabul Tarihi                                : 26/6/2001

          Yayımlandığı R. Gazete            : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454

          Yayımlandığı Düstur                  : Tertip : 5,   Cilt : 40 

             Amaç

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile 
üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe 
ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 
verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, tek-
noloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni 
ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları 
da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 
vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 
teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı 
sağlamaktır.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, 
yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını 
kapsar.

             Tanımlar 

             Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;

 a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 
teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya 
da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 
ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 
dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulun-

dukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü 
alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya 
bu özelliklere sahip teknoparkı, 

 c) (Değişik: 2/3/2011-6170/1 md.) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araş-
tırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırıl-
ması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanıl-
ması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

 d) AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile 
günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, 
teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,

 e) Üretim Birimleri: Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette 
bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere 
dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

 f) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya 
yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

             g) (Değişik: 2/3/2011-6170/1 md.) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara 
cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabile-

cek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan 
süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

 h) Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla 
karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, 
teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

 ı) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, 
yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni 
tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

 i) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan 
gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde 
yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

             j) (Değişik: 2/3/2011-6170/1 md.) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bu-

lunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-
GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi 
kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması 
ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,

             k) Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin 
yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,

 l) (Değişik: 2/3/2011-6170/1 md.) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı 
veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle 
ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunla-

rın kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik 
içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal 
ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin 
tümünü,
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             m) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğ-

rudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

             n) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik ta-

nımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya 
oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu 
uzmanları,

             o) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri 
alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek  lisesi  veya  meslek  yüksekokullarının  
teknik, fen  ve  sağlık  bölümlerinden  mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

             p) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan 
veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve 
benzeri personeli,

             r)  (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan 
süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip 
nitelikli personeli,

             s) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve 
yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, 
yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı 
altında tek elden sağlandığı yapıları,

             t) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji  geliş-
tiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer tek-
noloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı 
yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, fikri 
mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde 
edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

             u) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşı-
lamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi 
ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde 
farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

             İfade eder. 

             Kuruluş

             Madde 4 – (Değişik: 2/3/2011-6170/2 md.)

Bölge ile ilgili başvurular Kurucu Heyet tarafından yapılır. Başvuruları değerlen-

dirmek üzere Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında, 
Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Baş-
kanlığı,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji 
konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile Değerlendir-

me Kurulu oluşturulur.    

             Bakanlar Kurulu, Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifiyle 
Bölge kuruluşu ile Bölgeye ek alan katılmasına ya da Bölge sınırı değişikliğine karar verir. 
Bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

             Bölgelerdeki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon 
planları ve değişiklikleri, çıkacak yönetmeliğe uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince 
hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşen imar planları, 
bilgi için ilgili kurumlara gönderilir. Arazi ve bina temini, planlama ve projelendirme, alt 
yapı ve üst yapının inşası ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir. 

             Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni 
mesule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun 
olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından onaylanır.

             Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; 
arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler, 3194 
sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından verilir.

             Bölgelerde ihtiyaç duyulacak araziler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaş-
tırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.

             Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp 
izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin yönetici 
şirketine tahsis edilebilir. Bu durum  diğer kamu kurum  ve  kuruluşlarına ait  araziler  için  
de geçerlidir. Bölge içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni 
verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk 
beş yılı  bedelsiz  olarak,  devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi 
değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak 
hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden 
hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak 
hakkı veya kullanma izni bedelini, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen 
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra 
kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Bölge kurulması için öngörülen alanda veya Bölgenin bulunduğu ilin sınırları içinde 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün 
bulunması ve yörede yeterli AR-GE,  sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik 
şartı aranır. AR-GE sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik kriterleri yönetmelikle belirlenir.

             Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

             Yönetici şirket

             Madde 5 – (Değişik: 2/3/2011-6170/3 md.)

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları arasında, 
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Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunur.

             Yönetici şirkete ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve 
borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve fede-

rasyonlar, yerel yönetimler, bankalar ve finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk 
tüzel kişileri, AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,  ilgili 
kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olabilir.

             Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına 
binaen yönetici şirkete ortak olabilir.

             Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir.

             Yönetim Kurulu tarafından yönetici şirket genel müdürlüğü üst yönetimine 
atanacaklarda aranacak nitelikler yönetmelikle belirlenir.

             Yönetici şirket; Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt 
yapı ve üst yapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, kuluçka 
merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmelik-
lerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna 
aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür.

             Kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.

             Bakanlık, Bölgede bu Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren 
yönetici şirketi uyarır ve belirli bir süre vererek, amacına uygun faaliyette bulunulmasını 
ister. Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin 
tespit edilmesi durumunda, Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici 
şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için 
kayyum tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiyesini ister. Yönetici şirketin tasfiyesine 
mahkemece karar verilmesi halinde, şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile 
sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye 
ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici 
şirkete verebilir.

             Yönetici şirket kuruluşu ve Bölgeye ait imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa 
sunulması işlemleri Bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içerisinde sonuçlandırılır. Bu işlemlerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,  
Kurucu Heyet süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun görmesi halinde 
bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına 
ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

             Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu 
AR-GE merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner 
sermaye gelirlerinden ödeyebilir. 

             Yönetici şirket, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan 
girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara uygun 
olarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             Yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 
yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletir. Yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim 
raporunun birer örneğini aynı süre içinde yönetici şirkete ve Bakanlığa gönderir.

             Yönetici şirket, her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan AR-GE faaliyetinde 
bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapar ve bu 
konuda düzenlenen raporun bir örneğini Bakanlığa gönderir.

Denetim

             Madde 6 – Bölgedeki yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamaları 
Bakanlık tarafından denetlenir.

             Personel

             Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 2/3/2011-6170/4 md.) Yönetici şirkette 
ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel 
istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu 
yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan 
faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları 
kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev 
alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri 
karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli 
olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri 
devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi 
personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

             Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen 
yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları 
Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli 
olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler 
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite 
Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı 
ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin 
yönetiminde görev alabilirler.
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 Destek ve muafiyetler 

             Madde 8 – (Değişik: 2/3/2011-6170/5 md.)

Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası 
ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya 
yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği 
programları  ile  ilgili  giderlerin,  yönetici şirketçe   karşılanamayan  kısmı,  yardım  ama-

cıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

             İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde 
ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması 
ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu 
olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık 
görüşü alınarak, öncelikle verilir.  Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmele-

rin Bölgede yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle 
Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faali-
yet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir. 

             Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve 
yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten 
Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

             Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

             Yönetmelikler

             Madde 9 – Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına, Bölgelerin yer seçimine, ya-

pılabilirlik raporlarının hazırlanış kriterlerine, kuruluşuna, işletilmesine, arazi kullanımına, 
Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koşullara ilişkin usul ve esaslar, Bölgelerin 
kurulması için Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanım esasları ile bu Kanunun 
uygulanmasına dair diğer hususlar Bakanlık tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

             Uygulanmayacak hükümler

             Madde 10 – (Değişik: 2/3/2011-6170/6 md.)

Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

             Geçici hükümler

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluşu Bakanlıkça 

onaylanmış teknoparklar, bu Kanun hükümlerine uymak kaydıyla, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle Bölge olarak kabul edilir ve Kanunun sağladığı tüm muafiyet ve desteklerden 
istifade ederler.

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/12/2003 – 5035/44 md.) 

             (Değişik birinci fıkra: 2/3/2011-6170/7 md.) Yönetici şirketlerin bu Ka-

nun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve 
kurumlar vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetle-

rinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden 
müstesnadır.

             (Değişik ikinci fıkra: 2/3/2011-6170/7 md.) Bölgede çalışan; AR-GE ve 
destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü 
vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli 
sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan 
kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimci-
lerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttü-

ğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye 
ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak 
ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belir-
lenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle 
ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan 
ilgili işletme sorumludur.

 (Ek fıkra: 30/12/2004 – 5281/41 md.)Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Mar-
mara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet 
gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı 
ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır.

Geçici Madde 3 – (Ek: 2/3/2011-6170/8 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun amacına uygun biçim-

de kurulmuş olan Bölgeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
durumlarını bu Kanuna uygun hale getirir. Süresi içinde durumlarını Kanuna uygun hale 
getirmeyenler hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

                                                                                                                                                                                

           Kanun Numarası                : 5746

Kabul Tarihi                      : 28/2/2008

Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814

Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 47  

  

Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin ulus-
lararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, 
üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilme-

sini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticari-
leştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik 
ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının 
artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

             (2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji mer-
kezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve 
rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar. 

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;

             a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan 
ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve 
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalış-
maları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik 
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, 
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

             b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla 
sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem 
veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

             c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya 
iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 

ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve 
yeteneği olan birimleri, 

          ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, 
diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, 
sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetle-

rinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

             d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden 
yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve 
mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak 
parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faali-
yetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel 
ve teknolojik niteliği olan projeleri,

             e) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans 
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihin-

den en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş 
planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini,

             f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 

             1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, 
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi 
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

             2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş 
ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, 
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

             g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili 
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, 

             ğ) (Ek: 16/6/2009-5904/27 md.) Kamu personeli: 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde 
yer alan kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, üye-

lerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışındaki mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli 
kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıkları ile 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan 
memurlar ile diğer kamu görevlilerini ve diğer personeli (Bu kamu görevlilerinin ilgili mevzuat 
kapsamında sahip oldukları özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici olarak ve proje sü-

resiyle sınırlı olarak istihdam edilenler bu Kanun uygulamasında kamu personeli sayılmaz.), 

             h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

             ifade eder.
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             İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları 

             MADDE 3 – (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşma-

ları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge 
projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve 
teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik har-
camalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden 
Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre 
artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu madde-

sine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 
uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman 
yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın 
yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki 
hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre 
her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. 

 (2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi 
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya 
teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu 
kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan 
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde 
ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde 
sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

 (3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletme-

lerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji 
geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum 
ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar 
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge 
ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye destek-
lerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir 
vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

 (4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyet-
leri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. 

 (5) Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ta-

rafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogi-
rişim sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin 

desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 50.000.000 Türk Lirasını 
geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. (1)

 (6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine 
yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir 
hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağ-

layan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için 
kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının 
tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz. 

 (7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla 
kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  
ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi 
kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu 
fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan 
Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini 
izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakle-

dilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa 
uğratılmış sayılır. 

 Uygulama ve denetim esasları

 MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananla-

rın bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla 
yapılır.

 (2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işve-

ren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri 
sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. 

 (3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan 
personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.

 (4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı 
dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı 
doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak 
suretiyle tahsil edilir. 

 (5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 
sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların 
ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahi-
yetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

 (6) (Ek: 6/2/2014-6518/101 md.)  Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendinde yer alan elli tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirmeye, 
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kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dâhilinde farklı-
laştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 (7) Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK’ın görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.(1)

 Değiştirilen hükümler

 MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı 
bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40’ı oranında” ibareleri “araştırma ve geliş-
tirme harcamaları tutarının %100’ü oranında” şeklinde değiştirilmiştir.

 Yürürlük

 MADDE 6 – (1) Bu Kanun 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yayımını 
takip eden ay başında yürürlüğe girer.

 Yürütme 

 MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, 
yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına 
ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim 
ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esas-
ları kapsar.

(2) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına giren bölgelerdeki fa-

aliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulan-

maz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9 ve geçici 2 nci maddeleri ile 
3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bil-
gisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve 
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, 
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetil-
mesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
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c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölge-

de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, 
yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge 
içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

ç) Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün mo-

dern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve 
ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve tek-
nisyenleri,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değişikliği 
ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri 
içeren dosyayı,

g) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,

ğ) Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müs-
takil her bir alanını,

h) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Böl-
gede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket 
tarafından hazırlanan yönergeyi,

ı) Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek 
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile 
ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan 
ödeneği,

i) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yö-

netici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

j) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

k) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta 
olan gerçek ve tüzel kişileri,

l) İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istih-

dam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, 
içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde 
girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

m) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

n) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-

lığını,

o) Kuluçka merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; 
girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara 
erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

ö) Kurucu heyet: Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek tek-
noloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ve diğer kurum ve kuruluş tem-

silcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum 
ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,

p) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere 
yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge mer-
kez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/ge-

liştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek 
için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı 
üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya 
yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere 
sahip teknoparkı ya da teknokenti,

r) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da 
meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, 
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

s) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile tek-
noloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları 
arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin 
oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pa-

zarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konula-

rında faaliyet gösteren yapıyı,

ş) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek 
amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak or-
taya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet 
edebilirliği yüksek ürünü,

t) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ü) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü 
ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli 
araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

v) Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan 
gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve 
çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

y) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında 
malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar 
gösteren bir ürünü,
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z) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da 
geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle 
üretilmesinde kullanılan yöntemi,

aa) Yapılabilirlik raporu: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan raporu,

bb) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın 
çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan ko-

mutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzları-
nı da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve 
hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları 
ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

cc) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üre-

ten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

çç) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile su-

nulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, 
yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ee) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve 
işletmesinden sorumlu şirketi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgenin Kuruluşuna, İşletilmesine, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere

İlişkin Usul ve Esaslar

Kurucu heyetin oluşturulması

MADDE 5 – (1) Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin bulunduğu ilde yer 
alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya 
enstitüsü temsilcileri ile 14 üncü maddede belirtilen kurum ve kuruluşlardan katılmak is-
teyenler,  temsilcileriyle aralarında düzenlenecek bir protokolle kurucu heyeti oluştururlar.

Yer seçimi

MADDE 6 – (1) Kanun amacında kullanılacak olan Bölge alanı yer seçimi kurucu heyet 
veya yönetici şirket tarafından yapılır.

(2) Bölge alanı yer seçiminin yapıldığı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün bulunması şartı aranır.

(3) Kurucu heyet veya Bölge yönetici şirketi; seçilecek Bölge alanının, kurucu heyette ya 
da yönetici şirket ortaklığı bünyesinde yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 
ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsüne yakınlığını veya bu kurum ya da kuruluşla-

rın arazileri içerisinde veya yakınında olmasını, ayrıca bulunduğu yöredeki sanayici ve 
girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, 
sosyal ve teknik altyapısını, ülke kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve varsa 
onaylı mekansal strateji planları ile çevre düzeni planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet 
ve kadastral durumunu, imar yolu, kadastral yol ya da bağlantı ulaşım yoluna cepheli 
oluşunu, tahsis ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi 
ulaşım aksları üzerinde ve/veya yakınında yer aldığını dikkate alır.

(4)  Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, ma-

den alanları, tarım alanları, mera alanları, orman alanları, milli parklar, sulak alanlar, tabiat 
parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı 
geliştirme sahaları, anıt ağaçlar, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kap-

samında tescil edilen örnek avlaklar, hassas deniz alanları, sit alanları, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölge-

leri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı 
gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması 
mümkün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kı-
sıtlılık hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi 
suretiyle Bölge olarak seçilmesine imkân tanınanlar, Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen 
Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında 
kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleş-
mesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Karayolları, demiryolları, limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleri, üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya 
inşaat halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı, katı atık depo-

lama alanları ve il sınırları içerisinde varsa diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile Bölge ve 
çevresine ait stratejik önemi olan diğer alanların yer aldığı uygun ölçekteki tematik harita, 
harita mühendisi ya da şehir plancısı sorumluluğunda, açıklayıcı özet raporu ile birlikte 
hazırlanır. Ayrıca, Bölge alanının işaretli olduğu 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik hari-
tası da eklenir. Varsa, Bölge alanını kapsayan; ilgili idarelerince tasdikli mekansal strateji 
planı, çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha 
küçük ölçekli halihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumu-

nu belirleyen ilgili kurum tarafından onaylı jeolojik etüt raporu veya zemin etüt raporu da 
eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Kurucu heyet ya da yönetici şirket temsilcisi tarafından imzalı, Bölge alanı sınırları 
ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey 
işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda 
uygun ölçekli haritası harita mühendisi sorumluluğunda hazırlanır. Bu harita, Bölge baş-
vurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını 
kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.

Araştırma-geliştirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik
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MADDE 7 – (1) Bölge kurulması düşünülen yörede yeterli Ar-Ge ve sanayi potansiyelinin 
bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranır.

(2) Bölgede yapılacak; idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka 
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarının gerçek-
leştirilebilmesi için Bölge kurucularının sağlayacakları finansman planına ilişkin bilgiler 
yapılabilirlik raporunda belirtilir. Yapılabilirlik raporunda belirtilen nakdi sermaye miktarı, 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda istenilen sermaye miktarının iki 
katından az olamaz.

(3) Yöredeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyeli ile Bölgenin kuruluşu ve işletimi için 
gerekli olan finansal yapının yeterliliğine, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik 
raporunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar verir.

Bölge başvuruları

MADDE 8 – (1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili, Bölge yönetici şirketi ise, Bölgeye 
ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili müracaatını, ha-

zırlayacağı 8 takım başvuru dosyası ile birlikte Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru dosyasında bulunması gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bölge kuruluşu için;

1) Başvuru yazısı,

2) Kurucu heyet protokolü,

3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Seçilen arazinin malikinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçi-
len alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

7) Yapılabilirlik raporu.

b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ek alan katılması için;

1) Başvuru yazısı,

2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Seçilen arazinin malikinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçi-
len alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

7) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik raporunun “Bölge alanı seçimine ilişkin 
bilgiler” başlığı altındaki verileri. Ancak, Bölgeye katılan ek alanın farklı il sınırları içerisin-

de yer alması durumunda, o il için yapılabilirlik raporu yeniden hazırlanır.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı iptali için;

1) Başvuru yazısı,

2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

3) Bölgeden çıkartılan ve geriye kalan alan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen 
yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yerin malikinden 
alınacak muvafakat yazısı,

5) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler.

(3) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı 
iptali ile ilgili başvuru dosyasında yer alan kadastral-mülkiyet paftası veya haritası, imar 
planı ile halihazır harita ve benzeri altlıklar üzerinde öneri Bölge alanı sınırları işaretlenir.

(4) Bölge başvuru dosyası eksiksiz olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 
onbeş gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler 
başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyası eksiksiz ise Değerlendirme Kurulu tarafından 
iki ay içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından 
toplantı tarihinden en geç onbeş gün önce Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne 
sunulur.

Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve bu 
Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değer-
lendirecek daire başkanı ya da daha üst düzey bir asil ve bir yedek temsilciden oluşur. 
Asil üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asil ve 
yedek her iki üyenin toplantıya katılamaması halinde üyelik durumlarının yeniden gözden 
geçirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluş Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

(2) Değerlendirme Kurulu;

a) Bakanlık,

b) Maliye Bakanlığı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
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ç) Kalkınma Bakanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB,

g) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluş,

olmak üzere sekiz kurum veya kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.

Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda düzenlen-

miştir.

a) Değerlendirme Kurulu, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında en 
az altı üyenin katılımıyla toplanır.

b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

c) Kurul,  ihtiyaç duyulması halinde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya De-

ğerlendirme Kurulu üyelerinden en az üç üyenin aynı konu ile ilgili yazılı daveti üzerine 
toplanır, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgeye ilişkin Karar alabilir.

ç) Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 
temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;

1) Seçilen yerin kalkınma planları, varsa onaylı mekânsal strateji planları ile çevre düzeni 
planı ve diğer yer seçimi kriterleri açısından uygunluğu,

2) Yöredeki mevcut Ar-Ge, akademik, sanayi potansiyeli varlığı ve finansal yeterliliği,

3) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 
kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yeterliliği,

4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanunun amacına uygun-

luğu,

5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki 
yapacak düzeyde olup olmadığı,

6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün olup 
olamayacağı,

7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişme-

sine olası katkıları,

8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası 
katkıları,

9) Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge kuruluşu 
ve işletilmesinde yeterliliği,

10)  Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine 
ilişkin gerekçelerin yeterliliği,

bakımından değerlendirir ve Bölge başvuru dosyası ile ilgili görüşlerini içeren ön değer-
lendirme raporu ile birlikte toplantıya katılırlar.

d) Kurul üyeleri, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yö-

netimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş alabilir, 
başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.

e) Bölge başvurusunun uygun görülmesine yönelik Değerlendirme Kurulu kararı, toplan-

tıya katılan en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.

f) Başvurulara ait Değerlendirme Kurulu kararı ve ekleri, sekreterya tarafından hazırlana-

rak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzasına sunulur.

g) Başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmemesi halinde, Bölge ile 
ilgili Değerlendirme Kurulu kararı gerekçesiyle birlikte, sekreterya tarafından ilgili kurucu 
heyete ya da yönetici şirkete yazılı olarak bildirilir.

Bölge ilanı

MADDE 11 – (1) Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulun-

ması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Bakanlar 
Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen; Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan 
katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girer.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge ala-
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nının iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan 
değişikliğinde dikkate alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlara gönderilir.

Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme

MADDE 12 – (1) Yönetici şirket kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de ya-

yımlanıp kurucu heyete bildirimi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Ancak kurucu heyet, 
yönetici şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket esas sözleşmesini Kanun ve bu 
Yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir. Genel 
Müdürlük gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin esas sözleşmesinde Kanunun amacına 
uygunluğu açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur.

(2) Anonim şirket oluşumu, Bölge ilanından önce gerçekleştirilmiş ise, yönetici şirket 
statüsü ile faaliyete başlayabilmesi için Bölgenin ilanından sonra, şirket esas sözleşmesini 
incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme 
sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa esas sözleşme değişiklikleri-
nin yapılması istenir.

(3) Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım-

lanmasından sonra amacı ve konusunda yapılacak değişikliklerde Kanun ve bu Yönet-
meliğe uygunluğu açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Yönetici şirketin ortaklık 
yapısında yapılan değişikliklerde Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını takiben bir nüsha-

sı Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Yönetici şirket kuruluş işlemleri, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tari-
hinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Bu işlemlerin bu süre içerisinde tamamlan-

maması halinde, kurucu heyet süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel 
Müdürlük uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre 
verebilir. Bu ek süre içerisinde yönetici şirket kuruluşunun Ticaret Siciline tescil edilmemiş 
olması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları 
ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlara bildirilir.

Yönetici şirket genel müdürünün atanması

MADDE 13 – (1) Bölge yönetici şirket genel müdürlüğüne atanacaklarda, en az lisans 
derecesinde üniversite mezunu olması şartı aranır.

(2) Atanan yönetici şirket genel müdürü ile ilgili bu madde kapsamında Genel Müdürlüğe 
bilgi verilir.

(3) Anonim şirket kuruluşu ve şirket genel müdürünün atanması Bölge ilanından önce 
gerçekleşmiş ise bu madde hükmü kapsamında genel müdürün durumu yönetici şirket 
yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Bölge yönetici şirketi genel müdürleri veya diğer personeli için Kanun ve bu Yönet-

meliğe uygun olarak Bölge yönetimi ve işletiminin sağlanması açısından ihtiyaç olması 
halinde Bakanlıkça eğitim programları yapılabilir veya yaptırılabilir.

Yönetici şirket kurucuları

MADDE 14 – (1) Yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en 
az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü 
bulunması şartı aranır.

(2) Yönetici şirkete ayrıca;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,

b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federasyonlar,

c) Yerel yönetimler,

ç) Bankalar ve finansman kurumları,

d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,

e) Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,

f) İlgili kamu kuruluşları,

g) İhracatçı birlikleri

kurucu ya da sonradan ortak olabilir.

(3) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen 
yönetici şirkete ortak olabilir.

(4) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla 
yönetici şirkete iştirak edebilirler.

(5) Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu 
Ar-Ge merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner 
sermaye gelirlerinden ödeyebilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hiz-
metlerinin yürütülmesi,

b) Planlama sürecinde varsa çevre düzeni planları da dikkate alınarak imar planları ve 
değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine  
göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,
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c) Teknik sorumluluğu, yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni me-

sule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun 
olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projelerinin onaylanmak üzere Bakanlığa 
sunulması,

ç) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi 
kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinlerin 
alınması,

d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin 
planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş progra-

mının Genel Müdürlüğe verilmesi,

e) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik 
hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

f) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kir-
liliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından 
korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, 
tahliye,  ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili ku-

rum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli 
önlemlerin alınması,

g) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

ğ) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, 
ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve 
veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sür-
mesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların 
ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin 
sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlan-

ması, ayrıca Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan ve Bölgeyi ziyarete 
gelen tüm kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve 
barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkan dahilinde karşılanması,

h) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya 
organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılma-

sı, üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve 
gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum 
kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

ı) Bölgede hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı 
tüzel veya gerçek kişilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işlet-
me yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

i) Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran 
Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin,  yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda 
uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı 
olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; 

proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, 
ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik 
ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün 
kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini 
düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleş-
tirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun 
belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek 
programları kapsamında desteklenen projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yön-

de bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka 
bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge  
projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu 
bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun 
görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi 
doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine 
daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge 
projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi 
doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemle-

rinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmelerinin Bakanlıkça belirlenecek kira 
bedeli üzerinden para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcile-

rin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate 
alınarak düzenlenmesi,

j) Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu 
Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak yer tahsisinin yapılması,

k) Kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin kamu des-
tekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde 25, diğerleri için yüzde 50’sinden fazla ol-
mamak üzere, Ar-Ge projesi süresi esas alınarak en fazla 36 aya kadar indirimli yer tahsis 
edilmesi, yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis 
alanlarının oluşturulmasına özen gösterilmesi,

l) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede 
yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge projesinin değerlendirilmesi, uygun 
görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 
8 inci maddesinin uygulanması, bu Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, 
Ar-Ge çalışması kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, gi-
rişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin 
Bölgeden çıkarılması gibi Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul 
ve esasları içeren Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ha-

zırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

m) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu 
Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanların-

dan yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve 
bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

n) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç ay içerisinde 
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yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate 
alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması, tüm 
projeleri sonuçlanmış girişimcilerin en son projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren otuz 
gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,

o) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge firmaları,  Ar-Ge projeleri ve Bölgede istihdam edilen 
tüm Ar-Ge ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık 
olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

ö) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde 
kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhase-

beci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip 
eden atmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortam-

da Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde aylık muafiyet 
belgelerinin onaylanmaması,

p) Girişimcilerin Kanuna, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bölge İşletme Yönerge-

sine göre denetlenmesi, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet 
belgelerinin onaylanmaması, düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek 
üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen gi-
rişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini 
temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

r) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

1) Girişimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanma-

sı, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, 
eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin be-

lirlenen süre ve formata uygun olarak gönderilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede 
fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge 
personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere 
uygun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge projesi kap-

samında çalışan Ar-Ge personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında 
geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge projesi 
kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen 
belgelerin incelenerek arşivlenmesi,

s) Her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Mu-

hasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli 
mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın ocak ayı sonuna 
kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça belirlenecek 

Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak bu Yönetmelik kapsamında düzenle-

diği mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın haziran ayı sonuna kadar  aynı süre 
içinde kendisine ve Bakanlığa gönderilmesinin sağlanması,

ş) Yönetici şirketin kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık 
stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin tamamlanması durumunda yeni-
lenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırla-

nan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin Bakanlığa gerekçeleri ile beraber rapor 
edilmesi,

t) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletme-

lere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Bakanlıkça 
belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve 
Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel 
ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesi,

u) Bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulması, 
Bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yok ise en geç 
bir yıl içerisinde kuluçka merkezinin kurulması,

ü) Bölge faaliyete geçtiğinde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyetlerinin izlen-

mesi konusunda çalıştırılacak en az lisans mezunu bir personel olmak üzere, genel müdür 
dahil Bölge yönetici şirketi bünyesinde toplamda en az 3 kişilik istihdamın sağlanması,

görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgenin 
yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, 
test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet 
haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji trans-
feri, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat 
gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına 
almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üre-

tim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması 
yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları  
ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına su-

nulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı 
kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel 
istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlan-

ması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3) Bölge içerisinde bulunan, KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkez-
lerinde yer alan ya da başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge faaliyetinde 
bulunan girişimciler, Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı idari açıdan Kanun ve bu 
Yönetmelik kapsamında ayrıca sorumludur.

Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı
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MADDE 16 – (1) Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafın-

dan Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile 
desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan proje sahibi genç girişimciler 
ya da yeni işletmelerdir.

(2) Yönetici şirket; Bölgeye Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletme-

leri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur.

(3) Yönetici şirket; kuluçkaya uygun bulunan girişimcilere ya da yeni bir fikri olan gerçek 
kişilere, projesine göre süre verilerek, en fazla otuzaltı aylığına kuluçka merkezinde bu 
Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsis eder.

(4) Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da yeni 
bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun 
ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilir.

(5) Yönetici şirket; Bölge içerisinde kuluçka firmalarının ofis taleplerini karşılayamaz duru-

ma gelmesi halinde, yeni kuluçka merkezi inşaatı için Bakanlıktan destek talebinde bulu-

nabilir. Destek talebine, kuluçka merkezine ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu 
da eklenir.

(6) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde 10’un-

dan az olamaz. Hesaplamalarda küsurat tama iblağ edilir. Bölge içerisinde KOSGEB tarafın-

dan işletilen teknoloji geliştirme merkezinde yer alan kuluçka firmaları da bu hesaba dahil 
edilir.

(7) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri, imkan-

ları dahilinde sağlar.

a) Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekan-

ların oluşturulması.

b) Sekreterya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlan-

ması.

c) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.

ç) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.

d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.

e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.

f) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunul-
ması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile bir araya gelinme-

sine destek olunması.

Teknoloji transfer ofisi

MADDE 17 – (1) Yönetici şirket, teknoloji transfer ofisini kurar ve bu kapsamda aşağıdaki 
hizmet ve destekleri imkanları dahilinde sağlar.

a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri 
veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinas-
yon ve araştırmayı yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

b) Yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağ-

lanması.

c) Fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, devredilmesi, transfer 
edilmesi, fikri mülkiyet haklarının satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi.

ç) Araştırmacıları ve sanayicileri Ar-Ge ve yenilikçiliğe teşvik edecek çalışmaların yürütül-
mesi.

d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve Ar-Ge ve yenilikçi şir-
ketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerek finansal gerekse organizasyonel yö-

nüyle desteklenmesi.

e) Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne 
dönüşmesinin desteklenmesi.

f) Üretilen ürünün sanayiye tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alan-

larda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.

Teknoloji işbirliği programları

MADDE 18 – (1) Yönetici şirket, teknoloji işbirliği programları çerçevesinde; Bölgede faali-
yet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalar, araştırmacılar ve araş-
tırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını 
sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkanları dahilinde sağlar.

a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir.

b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere 
katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir.

c) Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, işbirliği platformları, kümeleri ve ağları kurabilir.

ç) Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla işbirliği yapabilir, ortak 
çalışmalar yürütebilir.

d) Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Bölgede yer alan şirketlerin;  yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara, 
teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversi-
teler ya da diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir.
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f) Yurt içi ve dışındaki teknopark ya da teknokent ve benzeri yapılanmalarla birlikte tek-
noloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.

Bölgede personel istihdamı

MADDE 19 – (1) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve ça-

lışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans 
mezunu Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde 
araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların 
izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde ede-

cekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam 
edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. 
Bunlardan sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsa-

mında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren 
payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik 
keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişi-
lik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan 
düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde 
ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite 
Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölge-

lerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner 
sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu-

nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde 
şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev 
alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Arazi temini

MADDE 20 – (1) Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin 
uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Böl-
genin yönetici şirketine tahsis edilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
hukuk tüzel kişilerine ait araziler için de geçerlidir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni 
verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk 

beş yılı  bedelsiz  olarak,  devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi 
değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak 
hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetler-
den hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve 
irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen sosyo-ekono-

mik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bölge alanı içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufunda olup 
tescili yapılmamış alanların tescilinin gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yöne-

tici şirket tarafından Maliye Hazinesi adına tescilini takiben bu fıkra kapsamında yönetici 
şirket lehine irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir ve sonucundan Genel 
Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Bölge içerisinde yer alan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Böl-
ge amacında kullanılmak üzere Bölge yönetici şirketince satın alınmak, kiralanmak ya da 
yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle temin edilebilir.

(4) Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan edilen alan içerisinde ka-

lan özel mülkiyete konu gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik 
kamulaştırma talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Ba-

kanlıkça kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamu yararı kararı alınması 
dışındaki kamulaştırma işlemleri, Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla 
Bakanlık il müdürlüklerince yürütülebilir. Kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemle-

rinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan yönetici şirket tarafından 
ödenir. Bu şekilde tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlı-
ğınca kamulaştırma bedelini ödeyen yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir.

(5) Kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakan-

lıkça verilir.

Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması

MADDE 21 – (1) Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, bu Yönetmelik hükümle-

rine uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır.

(2) Resmî Gazete’de sınır ve koordinatları yayımlanan Bölge alanına ait imar planlarında, 
Bölge alanının özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Kanuna uygun olarak Bakanlık 
tarafından çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İmar Planı Hazırlanmasında Uyulması 
Gereken Usul ve Esaslara göre Ar-Ge Alanı veya Teknolojik Ürün Üretim Alanı gibi arazi 
kullanım kararları yer alır.

(3) İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için temin edilmiş olan kısıtlılık 
belgeleri yer alır. Ayrıca, rapor içerisinde ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına 
esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu ta-

şınmaz mallara ait güncel takyidatlı tapu kayıt bilgisi yer alır. Bakanlığa onanmak üzere 
sunulacak olan imar planı öncesinde, Bölge içerisinde yer alan üniversite, Hazine ya da 
diğer kamu kurum veya kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici 
şirket adına gerçekleştirilmiş tahsis işlemi belgelendirilir.
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(4) Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde bir bina yapılabileceği 
gibi birden fazla bina da yapılabilir.

(5) Bölgeye ait kentsel tasarım projesi ya da yerleşim projesinde veya vaziyet planında; 
yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan yol ve parsellerin 
koordinat ve kot değerleri ayrıca Bakanlığa verilir.

(6) Bölgeye ait imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bakanlıkça 
onaylanmış Bölge imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesin-

ce, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre 
ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Planlar, 
kesinleşmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlara bilgi için 
gönderilir.

(7) Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde il-
gili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek 
kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.

(8) Yönetici şirket, 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 
Yönetmelik hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi 
bünyesinde bulundurması veya bünyesindeki ortağı kamu kurumu ya da kuruluşunda ça-

lışan yeterlilik belgesine sahip plan müellifinin bulunması halinde planlama grubu oluştu-

rarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirket, imar planlarını 
yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilir.

(9) Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak 
kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde Em-

sal(E)=1.00’i, diğer yerlerde Emsal(E)=0.70’i geçemez. 6 ncı madde kapsamında temin 
edilen kısıtlılık belgeleri aynı zamanda imar planına esas görüşler olarak değerlendirilir. 
Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş 
isteyebilir. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe 
kotunda veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömül-
memek şartı ile bağımsız olarak iskan edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar 
emsale dahil değildir.

(10) Bölge alanı ilan edildiğinde üzerinde bina var ise; ön, yan ve arka bahçe mesafele-

rinde fiili durum esas alınır.

(11) Bölgeye ait imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması işlemi Bölge ku-

ruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. 
Bu işlemin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,  yönetici şirket süre uzatımı için 
Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üze-

re en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde imar planlarının onaylanmak üze-

re Bakanlığa sunulmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı 
hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bakanlar Kurulu kararında; sınır değişikliği önce-

sinde imar planı onanmış Bölge alanları için ya da Bölgeye ait birden fazla alan ilan edil-
miş ve bu alanlardan en az birine ait imar planı onanmak üzere Bakanlığa sunulmuş ise 

imar planı sunulmamış diğer Bölge alanları için iptale ilişkin bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(12) Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Bölge alanı imar planları tek seferde yapılabi-
leceği gibi, etaplar halinde de yapılabilir. Her bir etap alan miktarı, o Bölge alanının % 
30’undan az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.

Bölge arazisinin kullanımı

MADDE 22 – (1) Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde Kanun amacı dışında başka 
amaçlarla kullanılamaz.

(2) Yönetici şirket, Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağ-

lamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 25’ini aşmayacak kesimi üzerin-

de Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve 
Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli 
bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.

(3) Bölge içerisinde yer alan yönetici şirket ile kamu kurumu ya da kuruluşlarına ait gay-

rimenkullerin satışı yapılamaz.

Parselasyon planı, ifraz, tevhit ve onay

MADDE 23 – (1) Parselasyon planları ve değişiklikleri, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas 
ve ihdas haritaları gibi imar uygulaması ve değişiklik işlemleri kesinleşmiş uygulama imar 
planına göre yönetici şirketçe hazırlanır veya hazırlatılır, Bakanlık tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girer.

(2) Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin harita ve sair evrakların ilgili bölümlerinin Bakanlık 
tarafından onaylanmasını takiben, bir nüsha işlem dosyası Bakanlıkta kalır. Diğer nüshalar 
gerekli onay ve tescil işlemlerinin yapılması için yönetici şirkete gönderilir. Yönetici şirket, 
imar uygulaması işleminin tescilini takiben alınacak güncel ve takyidatlı yeni tapu kayıtları 
ile teknik bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğini Bakanlığa gönderir.

(3) Kesinleşmiş uygulama imar planına göre, yönetici şirket tarafından hazırlanan ya da 
hazırlatılan ve Bakanlık tarafından uygun görülen alan tahsis planı doğrultusunda yapı 
adalarında harita koordinatları üzerinden girişimci firmalara alan tahsisi yapılabilir.

Yapı ruhsatı ve izinleri

MADDE 24 – (1) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına 
göre; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler, 
bedelsiz olarak, arazi malikinin kamu kurum ya da kuruluşu olması halinde veya Bölge 
yönetici şirketinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendi kapsamında kamu niteliğini haiz şirket olması durumunda 3194 sayılı İmar Ka-

nununun 26 ncı maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından verilir. Yapı ruhsatı ve yapı 
kullanım izni dışındaki diğer tüm ruhsat ve izinler ilgili mevzuatları dahilinde ilgili kurum 
ve kuruluşlarınca verilir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan müstakil kadastral parsel üzerinde, ihtiyaç olması ha-

linde, imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma 
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izni verilebilir.

(3) Bölge alanı içerisinde yer alan taşınmazlar üzerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi yönetici şirket adına veya yönetici şirketin talebi halinde arazi maliki adına verilir.

Teknolojik ürünün yatırımı

MADDE 25 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu 
elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun 
bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz 
konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuru-

luş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, 
yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. 
Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek ka-

zançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu 
esaslara göre vergilendirilir.

(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda oluş-
turulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolo-

jik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım 
maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, çevre kirliliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan 
alınan temiz üretim belgesi, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma 
tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite 
Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder. Başvuru sahibi bu belgede; 
elde ettiği ürünün Ar-Ge faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik 
özelliklerini detaylı bir şekilde ifade eder.

(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete 
teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişi-
lik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve üç 
ay içerisinde bu komisyon tarafından yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirme yapılır.

(4) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;

a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

b) Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

c) Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

ç) Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

d) Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği 
temsil edip etmediği,

e) Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum 
gösterip göstermediği,

f) Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

g) Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilme-

diği,

ğ) Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

hususlarında değerlendirir.

(5) Bakanlıkça belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin ve-

rilir.

(6) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin top-

lam yapılaşma hakkının % 35’inden fazla olamaz.

(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tara-

fından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Değer-
lendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, 
Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik Ürün Tanımlama 
Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu, Bakanlıkça onanmış imar planı ile teknolojik ürün 
yatırımının yapılacağı binaya ilişkin uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan 
alınmış üretim izin belgeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. 
Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması 
durumunda yönetici şirkete bildirir.

Diğer hususlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan imar planı yapımı, revizyonu ve deği-
şiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri, uygulama projeleri, yapılaşma, yapı 
ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekler

Bölgelere yardım amacıyla kullandırılacak ödenek

MADDE 27 – (1) Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendir-
me, alt yapı ve üst yapının inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yö-
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nelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer 
ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir.

(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka 
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin 
giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” için konulan ödenekle sınırlı olmak üzere Kanun ve bu 
Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak olan “Ödenek Kullanım Usul 
ve Esasları” çerçevesinde karşılanabilir. Proje ödenekleri yıllık yatırım programında yer 
alır. Bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde kullanılır.

(3) Yönetici şirkete Kanun kapsamında verilen destekler yardım amacıyla olup karşılık-
sızdır.

(4) Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile 
yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de ilgili mevzu-

atların izin verdiği ölçüde yararlanabilirler.

Destek talep prosedürü ve Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti

MADDE 28 – (1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini her yatırım yılı için, 
Genel Müdürlükten temin edeceği Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tab-

losundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt 
yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 
hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin ihtiyaç analiz raporunu da ödenek 
talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe gönderir.

(2) Mevcut kuluçka merkezleri talebi karşılayamaz duruma geldiğinde, yönetici şirket, 
yeni kuluçka merkezi binası inşaatı için Bakanlığa ayrıca destek talebinde bulunabilir. 
Destek talebine, yeni bir kuluçka merkezi kurulmasına ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç 
analizi raporu da eklenir.

(3) Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde bulunu-

lan yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılır.

(4) Yönetici şirket, Bölge alanlarında bir an önce faaliyete geçilmesi için ya da faaliyete 
geçilmiş Bölge alanlarında ihtiyaç duyulan; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası 
ile ilgili giderlerin karşılanamayan kısmı için gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe des-
tek talebinde bulunabilir.

(5) Yönetici şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik, kuluçka 
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları kapsa-

mında Bölge sınırları içerisinde yapılacak eğitim giderleri için Genel Müdürlüğe destek 
talebinde bulunabilir.

(6) Bakanlık, Bölgelerin; alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ve Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka 
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili des-

tek taleplerini,  bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığın yatırım bütçe 
teklifi ile birlikte Kalkınma Bakanlığına bildirir.

Destek talebinin değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) Bakanlık; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek 
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları 
ile ilgili destek talebini Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından ha-

zırlanacak olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde değerlendirir ve gerekli 
gördüğü durumda Bölgede incelemelerde bulunur.

Ödeneğin kullanım esasları

MADDE 30 – (1) Bakanlık bütçesine konulan ödenek ait olduğu mali yıl içerisinde kullanılır.

(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili ödenek taleplerine ilişkin ha-

kedişler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütü-

len veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji 
işbirliği programlarına ilişkin Bakanlığa intikal ettirildiği yıla ait olan destek talepleri yılı 
içerisinde değerlendirmeye alınır.

(3) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili destek taleplerine ilişkin hazır-
lanmış olan hakediş raporlarına ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik 
yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 
hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına yönelik Bakanlık desteği almış yönetici şirket 
tarafından yapılmış olan harcamalara ait fatura ve/veya harcama belgesi her yılın Kasım 
ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

(4) Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenek,  Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak 
Bakanlık tarafından hazırlanacak olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” doğrultusunda 
Bölgelere destek olarak ödenir. Bölgelere aktarılan destek tutarı Kanunda belirtilen tahsis 
amacı dışında kullanılamaz.

(5) Bölge alanı içerisinde yer alan ve mülkiyeti; üniversite, Hazine ya da kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olmayan araziler üzerinde yapılan alt yapı, idare binası ve kuluçka 
merkezi inşasına Bakanlık bütçesinden ödenek kullandırılmaz. Altyapı inşasının, Bölge 
alanı genelini ilgilendiriyor olması durumunda bu fıkranın birinci cümlesinde geçen hükmü 
uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Esas-
lar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi ve Desteğin Ödenmesi

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar

MADDE 31 – (1) Bölge içerisindeki tüm yapılara ilişkin uygulama projeleri 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetici şirketçe hazırlanır ya 
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da hazırlatılır.

(2) Yönetici şirket, Bölge içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin uygulama 
projelerini elektronik ortamda Genel Müdürlüğe teslim eder.

(3) Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendislerin 
adı, soyadı, unvanı, sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olur ve tüm so-

rumluların imzaları bulunur.

Alt yapı

MADDE 32 – (1) Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;

1) Kanalizasyon,

2) Yağmur suyu şebekesi,

3) Yangın suyu şebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri,

4) Drenaj,

5) Temiz su, pis su ve sulama suyu şebekesi ve su verimliliğine yönelik önlemler, su veya 
fosseptik kuyusu,

6) Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,

7) Elektrik, kesintisiz güç sistemi, jeneratör, enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine 
yönelik önlemler,

8) Yol, otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj,

9) Doğal gaz,

10) Isıtma ve havalandırma,

11) İletişim, bilgi işlem ve bilgi yönetim altyapısı,

12) Bölge içi veya çevresi aydınlatma,

13) Bölge içi veya çevre güvenlik/alarm sistemleri,

14) Bölge içi nükleer tesislerden,

oluşur.

Yönetici şirketin proje sorumluluğu

MADDE 33 – (1) Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygulama projeleri, teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje 
müellifine ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri, 

imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hüküm-

lerine  ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara 
uygun olarak yönetici şirket tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve onanmak üzere Ba-

kanlığa sunulur. Şartnamede yer almayan, iş ya da projelendirme sırasında ortaya çıkan 
özel durumlar ve ilave çalışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel talimatlar geçerlidir.

b) Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak istenildiğinde 
gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;

1) Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,

2) Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da gere-

kenlerinin yeniden düzenlenmesi,

3) Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın 
belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,

4) Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren bir 
rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi,

zorunludur.

Projelerin incelenmesi

MADDE 34 – (1) Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi 
ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak ha-

zırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından otuz gün içinde ince-

lenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eksiklik tespit edilmesi halinde uygulama projeleri 
düzeltilmek üzere yönetici şirkete iade edilir.

Hakediş raporlarının incelenmesi

MADDE 35 – (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şart-
namesi hükümleri doğrultusunda yönetici şirketin belirlediği fenni mesulce hazırlanan ha-

kediş raporu yönetici şirket tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında 
düzenlenmiş sözleşmenin bir nüshası ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe 
teslim edilir. Bu madde hükmüne göre eksik olan hakediş raporları değerlendirmeye alın-

maz.

(2) Genel Müdürlükçe görevlendirilecek teknik personel tarafından hakediş raporları ma-

hallinde incelenerek, inceleme raporu tanzim edilir. İnceleme raporu ve eklerinin her bir 
sayfası, incelemeyi yapan teknik personel tarafından imzalanır ya da paraflanır. Mahallin-

de fiilen yapılmayan imalatların veya imalata yönelik olmak üzere fiilen yerinde görülme-
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yen ihzarat bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.

Desteğin ödenmesi

MADDE 36 – (1) Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak 
olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde destek talebi uygun bulunanlar için; 
alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili ödemelerde hakediş raporları ilgili 
teknik personel ve daire başkanı tarafından onaylandıktan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini 
desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, 
teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili ödemelerde ise 
yapılan harcamalara esas fatura ve/veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yapılaca-

ğına dair yönetici şirket yönetim kurulu kararı ilgili daire başkanlığınca görüldükten sonra 
ilgili harcama birimince, ödeme emri belgesi düzenlenerek ödeme yapılmak üzere Bakan-

lık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa sunulmuş olan işin 
ihale bedeli 100.000 TL ve altındaki hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz ve öden-

mez.

(3) Yönetici şirket, hesabına aktarılan destek tutarının, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun 
olmadığının ya da yerinde harcanılmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, ödeme 
yapıldığı tarihten itibaren genel hükümlere göre hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iade-

sini yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Muafiyetler ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 37  – (1) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda 
belirtilmiştir:

a) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde 
ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici 
şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan 
işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır.  Yönetici şirket, bu muafiyet ve istis-
naların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 
Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 ta-

rihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi 
için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, 
yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin 
faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna 
uygulanmaz.

c) Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin 
bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu 

istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre ta-

nımlanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik 
ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve 
denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesa-

bında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate 
alınmaz.  Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir 
vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst 
tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısı-
nın yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tam-

sayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması 
hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü 
vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istis-
nası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin 
brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri 
dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde 
ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir.

ç) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

d) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım ve/
veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün 
halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 13/6/2006 
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver-
gisi Kanunu ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. 
Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 
sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye 
Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.

e) Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında 
çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin ona-

yıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücret-
lerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge 
personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için;

1) Girişimci şirketin yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin 
Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler 
itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine 
ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

2) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir 
ve söz konusu yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeye-

ceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında 
yürütülen yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım ve/veya Ar-
Ge projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket 
tarafından onaylanır.
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3) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili 
Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya 
kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

f) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin ka-

zançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu 
Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, inter-
net, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer 
vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine 
başvuruda bulunulur.

g) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde 
Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali 
müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip 
eden altmış gün içerisinde gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede 
sağlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak 
amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

ğ) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili 
mevzuatlarına tabidir.

Bakanlığın denetim yetkileri

MADDE 38 – (1) Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık, yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını gerekli gördüğü 
durumlarda denetler. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Denetim 
sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına 
vermekle yükümlüdür. Denetim sonucunda hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulur.

b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şirketi 
uyarır ve belirli bir süre vererek, Kanun amacına uygun faaliyette bulunulmasını ister. Bu 
sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit 
edilmesi durumunda, Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin 
yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyum 
tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiyesini ister. Yönetici şirketin tasfiyesine mahke-

mece karar verilmesi halinde, şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile sorumluluk-
ları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi 
ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete 
verebilir.

Muafiyet ve istisnaların denetlenmesi

MADDE 39 – (1) Yönetici şirket ve Bölgede faaliyet gösteren girişimciler ile Bölgede çalı-
şan Ar-Ge ve destek personelinin yararlandıkları istisna ve muafiyetleri yönünden Maliye 
Bakanlığınca denetlenir. Bu denetim, yönetici şirketlerin sorumluluğunu kaldırmaz.

(2) Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle 

ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan 
ilgili işletme sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun amacına 
uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyette olan Bölgeler bu Yönet-
melik doğrultusunda en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini, üç yıl içerisinde teknoloji 
transfer ofisini kurmakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 40 – (1) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAPILABİLİRLİK RAPORU

HAZIRLAMA ESASLARI

A) Kurucu heyet  / Yönetici şirket bilgileri

Bu bölümde kurucu heyeti / yönetici şirketi oluşturan her bir kurum ya da kuruluşun;

a) Adı

b) Adresi

c) Faaliyet alanı

ç) Telefon ve faks numaraları
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d) e-posta adresi

ile kurulacak Bölgenin adı yer alır.

B) Bölgenin kurulacağı;

a) Yörenin Genel Değerlendirilmesi,

1) Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu,

2) Sosyal, kültürel ve teknik altyapı,

3) Kentleşme ve planlama,

4) Ekonomik yapı,

5) Sanayi varlığı.

(Yukarıda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri, belediyeler ve diğer 
yerel kurumlardan sağlanabilir.)

b) İl’in akademik, teknolojik ve sanayi potansiyeli

1) Üniversitelerde çalışan yüksek lisans ve doktora dereceli personel sayısı,

2) Ar-Ge ve yazılım kuruluşları, faaliyet alanları ve çalışan araştırmacı personel sayısı,

3) Ar-Ge ve yazılım birimine sahip sanayi kuruluşları ve çalışan araştırmacı personel sayısı   
(kamu/özel),

4) Teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri yapı-
lanmalar,

5) Sanayi kuruluşlarının (kamu/özel) yüzde olarak sektörel dağılımı (Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine dayanarak),

6) Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı (Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerine dayanarak),

7) Diğer.

C) Kurucu heyet  / Yönetici Şirket içinde yer alan kurum ya da kuruluşların Ar-Ge ve yazı-
lım çalışmaları hakkında bilgiler (Kurulmuş bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi başka bir il sı-
nırı içerisinde Bölgeye ek alan katmak istiyorsa, bu başlık o il kapsamında irdelenecektir.)

a) Kurucu heyet  / Yönetici Şirket içinde yer alan her bir  üniversite, ileri teknoloji enstitü-

sü veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü  için (Son 3 yılı içerecek şekilde);

1) İstihdam ettiği öğretim elemanının unvanlarına ve bölümlerine göre dağılımı,

2) Lisansüstü çalışma sayısı ve bölümlere göre dağılımı,

3) İstihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,

4) Yürütülen Ar-Ge projelerinin konuları, ayrıca kamu ve/veya özel Ar-Ge desteği var ise 
destek kaynakları,

5) Sonuçlandırılan Ar-Ge projelerinin konuları, kamu ve/veya özel Ar-Ge desteği var ise 
destek kaynakları,  varsa ticari çıktıları,

6) Sınai mülkiyet hakları (Patent, marka tescil, bitkisel ıslahçı hakları faydalı model sayı-
ları),

7) Toplam Ar-Ge bütçesi ve genel bütçe içindeki oranı,

8) Sanayi ile ortak ve/veya sipariş üzerine yürütülen proje adedi, konuları ve toplam 
bütçesi,

9) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla yürütülen proje bilgileri ve işbirliği ilişkileri,

10) İlde mevcut teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, 
inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,

11) İl dışında faaliyet gösteren yurtiçindeki teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, 
teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen pro-

jeler hakkında bilgi,

12) Yurtdışında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yürütü-

len projeler hakkında bilgi.

 

b) Kurucu heyet  / Yönetici şirket içinde yer alan diğer ortak, kurum ya da kuruluşların her 
biri için (varsa) (Son 3 yılı içerecek şekilde);

1) İlde yürütülen Ar-Ge ve yöresel kalkınmaya yönelik çalışmalara sağlanan nakdi ve ayni 
katkılar,

2) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği protokolü ve ben-

zeri ilişkiler ve yürütülen projeler hakkında bilgi,

3) Üniversite ve/veya Ar-Ge kurumları ile yürütülen veya sonuçlandırılan ulusal ve ulusla-

rarası ortak proje adedi, konuları ve toplam bütçeleri, varsa ticari çıktıları,

4) İstihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,

5) Toplam Ar-Ge bütçesi,

6) Yürütülen Ar-Ge projesi adedi ve konuları,



100 101

7) İlde mevcut teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, 
inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında kısa bilgi,

8) İl dışında, yurtiçinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, tek-
noloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler 
hakkında bilgi,

9) Yurtdışında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi,

10) Kamu ve Özel Ar-Ge desteklerinden faydalanılarak yürütülen Ar-Ge projeleri ve varsa 
ticari çıktıları hakkında bilgi,

11) Sınai mülkiyet hakları (Patent, marka tescil, bitkisel ıslahcı hakları faydalı model sa-

yıları).

 

Ç) Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler

a) Seçilen Bölge arazisinin yeri ve yüzölçümü (m2)

b) Bölge arazisinin mülkiyet/kullanım haklarına ilişkin tedarik ve kullanım yöntemleri

c) Bölge arazisinin üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkez veya 
enstitüsü ile yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım arterlerine yakınlığı

ç) Bölge arazisinin potansiyel çekim merkezi olma özellikleri.

(Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler kurulan her bir Bölge alanı için ayrı ayrı belirtilecektir)

 

D) Kurulacak (ya da mevcut ) yönetici şirket ile ilgili bilgiler

Kurulacak (ya da mevcut) yönetici şirketin;

a) Ortakları ve sermaye yapısı

b) İstihdam ve niteliği

c) Bölge kurmak için sabit yatırım harcamaları tutarı (Yıllar itibariyle, ilk 3 yıllık)

1) Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri

2) Arazi bedeli (satın alma/kamulaştırma/tahsis)

3) Arazi ve çevre düzenlemesi, hazırlık yapıları

4) Altyapı harcamaları

5) Üstyapı harcamaları (İdare binası, kuluçka merkezi, girişimci binaları, sosyal tesisler ve 
benzeri  her biri için ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir.)

6) Taşıt durumu (otomobil ve servis, yangın, temizlik ve benzeri araçlar)

7) Genel giderler

8) Diğer giderler

ç) Bölge işletme sermayesi tutarı (Yıllar itibariyle, ilk üç yıllık)

1) İşçi ve personel giderleri

2) Isıtma ve havalandırma giderleri

3) Araç işletme ve bakım giderleri

4) Tesislerin işletme ve bakım giderleri

5) Girişimcilere sağlanırsa finansman desteği

d) Bölgede yapılması planlanıyor ise; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik 
yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 
hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları için yapılacak harcamalar (Yıllar itibariyle, ilk 
3 yıllık)

1) Kuluçka programları

2) Teknoloji transfer ofisi hizmetleri

3) Teknoloji işbirliği programları

e) Bölge için öngörülen 3 yıllık tahmini harcama (yatırım) tutarı (c, ç ve d’ nin toplamı)

 

f) Finansman planı (ilk 3 yıllık)

Tahmini toplam yatırım tutarı (e)            :……………………..             TL      (%100)

1) Sermaye                                             :……………………..             TL      (%......)

2) Krediler (İç+Dış)                               :……………………..             TL      (%......)

- İç Krediler                                            :…….……………….             TL      (%......)

- Dış Krediler                                         :……………………..             TL      (%......)

3) Ödenek                                              :……………………..             TL      (%......)

4) Diğer Kaynaklar (açıklayınız)            :……………………..             TL      (%......)
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5) Tahmini Gelirler                                :……………………..             TL      (%......)

- Girişimcilerden alınacak kira               :……………………..             TL      (%......)

- Danışmanlık gelirleri                           :……………………..             TL      (%......)

- TTO gelirleri                                        :……………………..             TL      (%......)

- Diğer gelirler (açıklayınız)                   :……………………..             TL      (%......)

 

E) Bölgenin yönetimi ve girişimcilerle ilgili bilgiler

a) Bölge yönetimi ile ilgili bilgiler

1) Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanlar ve ön görülen çıktılar

2) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilmesi planlanan hizmetler

3) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina ve/veya arazi 
tahsis yöntemi (kiralama, kullanım hakkı ve benzeri)

4) Bölge bünyesinde teknoloji geliştirme merkezi, eğitim merkezi ve inkübatör gibi yapı-
lanmaların kurulması planlanıyor ise bu yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem 
ve yöntemler

5) Bölgenin özendirici araçları

6) Bölgede yer alacak Ar-Ge bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri

7) Ar-Ge çalışmalarının ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için önerilen yöntemler ve 
öngörülen ölçülebilir çıktılar.

b)  Girişimciler ile ilgili bilgiler (Yöredeki; sanayi, Ar-Ge ve yazılım ile akademik veriler 
dikkate alınarak gerekçeli olarak açıklayınız.)

1) Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ve bu girişimcilerin çok uluslu, bü-

yük, küçük ve orta boy ve yeni kurulacak işletme olarak yüzde cinsinden tahmini dağılımı

2) Girişimciler tarafından oluşturulacak tahmini Ar-Ge ve destek personel sayısı.

 

F) Kurulacak Bölgenin, ülke ve yörenin, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişme-

sine olası katkılarını açıklayınız.

G) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumuna ve başa-

rısına yapacakları olası katkıları açıklayınız.

Ğ) Kurulacak Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılığı konusunda gerçekleş-

tirilecek projeleri açıklayınız.

H) Bölge kurma talebini, yörenin akademik ve sanayi potansiyeli ve Ar-Ge’ye duyulan 
ihtiyaç bakımından değerlendiriniz.

I) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilebilirliğini ve geliştirilebilirliğini irdeleyiniz.

 

03.04.2007 TARİH VE 26482 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 1 SERİ 
NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ, DİĞER TEBLİĞLERLE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİYLE (TEBLİĞ)

5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

5.12.2.1. Yasal düzenleme

(6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 8.maddesiyle değişen bölüm 
)6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi ile 12/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üze-

re 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede 
faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki ya-

zılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve 
kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli 
sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi 
istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, böl-
gelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge per-
sonelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında 
geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. 
Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazır-
lanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirilen sürenin 
bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi 
ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yö-

netici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile böl-
gede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
bakımından da uygulanır.

5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar 
vergisi istisnasının kapsamı

Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, 
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münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faali-
yete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, (6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliğinin 9.maddesiyle değişen ibare)31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergi-
sinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden 
elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan 
yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şir-
ketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak 
pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, pa-

tent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre 
ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu 
nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, 
yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların 
istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, 
ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar 
istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda 
pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan 
yararlanması mümkün olmayacaktır.

Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çı-
kan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek ka-

zançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten 
elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması 
mümkün olmayacaktır.

İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar vergisine 
tabi olmasının bir önemi yoktur.

5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler

(6 Seri No›lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9.maddesiyle değişen bölüm 
)6170 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 12/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
4691 sayılı Kanundaki bazı tanımlar değiştirilmiş olup bu Kanunun uygulanmasında;

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgi-
sinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve 
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmalar,

Yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalış-
masını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar 
dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da 
içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hiz-

metlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları 
ile devretme gibi teslim şekillerinin tümü

olarak tanımlanmıştır.

5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış projelerden sağla-
nan kazançların istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları yazılım ve 
Ar-Ge’ye dayalı projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendiril-
mesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede devam 
ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın, sadece projenin 
bölgede gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan yararlanabilecektir.

Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, 
bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından 
tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle be-

lirlenecektir. Daha sağlıklı bir sonuç verecekse, mükelleflerin başka bir yöntem kullanmak 
suretiyle de (kullanılan doğrudan işgücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmeleri mümkün 
bulunmaktadır.

5.12.2.3. Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanun 
uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup 
yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin ku-

rulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.

5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup 
istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yükleni-
len gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar 
vergisinden istisna olacaktır.

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun 
uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının 
ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider 
unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak 
şekilde tutulması gerekmektedir.

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu 
zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi 
mümkün değildir.

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari işlem-

lerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında değerlen-
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dirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz 
gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetle-

rin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri 
ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğun-

dan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan 
yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili 
mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu 
mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan 
yararlandırılacaktır.

5.12.2.5. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı

İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması 
halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin 
birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine 
ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün 
sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kulla-

nıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle 
birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

5.12.2.6. İstisna kapsamındaki kazançların dağıtılması

Yönetici şirketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde 
elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin 
hukuki niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) 
numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci 
fıkrası ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları 
gerekmektedir.

5.12.2.7. İstisna uygulamasında süre

İstisna, (6 Seri No›lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9.maddesiyle değişen 
ibare)31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi ola-

rak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları da (6 Seri 
No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9.maddesiyle değişen ibare)31/12/2023 
tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

5.12.2.8. Bölgedeki işyeri kiralamalarında gelir vergisi kesintisi

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin vakıflardan taşınmaz kiralamaları halinde, vakfa 
yapacakları kira ödemeleri üzerinden (bu vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınmış olup olmadığına bakılmaksızın), Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi kesintisi yapmaları ge-

rekmektedir.

Yönetici şirketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim şirket olarak kurulması zorunlu oldu-

ğundan, bu şirketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi ke-

sintisi yapılmayacaktır.

5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine 
göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer

19/6/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde, yönetici şirketin kuruluşunun Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunacağı; bölgede yer 
alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edile-

bilmesi için Maliye Bakanlığına müracaat edecekleri, bu müracaata bölgede faaliyette 
bulunulduğunu gösteren yönetici şirketten alınan bir belgenin ekleneceği; girişimcilerin, 
istihdam ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge projelerindeki personelin listesini, 
görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini yönetici şirkete onaylattıktan sonra aylık 
olarak Maliye Bakanlığına bildirecekleri ifade edilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Ba-

kanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin 
kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir ör-
neğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi ge-

rekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi 
bir belge verilmesi söz konusu değildir.

Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişik-
likler konusunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır. 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 
UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araş-
tırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna 
göre kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge 
merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim 
sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını 
kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı 
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan 
ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem 
ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yara-

tıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel 
ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları 
özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

             b) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı 
bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyet-
lerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli 
Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,

             c) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve tek-
nisyenleri;

             1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni 
bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin 
yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

             2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş 
ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden 
mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

             ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel 
şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî 
destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçeve-

sinde hazırlanan projeyi,

             d) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi 
işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimini yapmak üzere 14 üncü maddeye göre 
oluşturulan ve sekreteryasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yürüteceği Değerlendirme ve 
Denetim Komisyonunu,

             e) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan 
ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

             f) Girişimci: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, ilgili merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idaresine başvuran ve örgün öğrenim veren üniversitelerin 
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yük-
sek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden 
birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri,

             g) İşletme: 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında destek-
lenen teknoloji geliştirme merkezleri ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik 
unsurlarından yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri,

             ğ) Kamu kurum ve kuruluşları: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik 
faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği 
bulunan kurum ve kuruluşları,

             h) Kamu personeli: Kamu personeline ait özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici 
olarak ve proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere, 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I, II, III ve IV sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı ku-

ruluşlarda, üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışındaki mahallî idare birliklerin-

de, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait 
kuruluşlarda, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan 
memurlar ile diğer kamu görevlileri ve diğer personeli,

             ı) Kanun: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunu,
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             i) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığını,

             j) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden 
yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak 
ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde 
ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kap-

samında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri,

             k) Teknoloji merkezleri (Teknoloji merkezi işletmeleri): 12/4/1990 tarihli ve 3624 
sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yarar-
lanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği 
ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak 
için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji 
geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği teknoloji geliştirme merkezlerini 
(TEKMER),

             l) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans 
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya dok-
tora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru 
tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, deste-

ği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun 
bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli 
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini,

             m) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

             n) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara 
başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, 
yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,  ifade eder.

     İKİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlişkin Hususlar, İndirim, İstisna,

Destek ve Teşvik Unsurları

             Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

             MADDE 5 – (1) Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu 
harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve 
bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla siste-

matik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik 
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deney-

sel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri 
dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

             Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler

             MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında 
Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

             a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış pro-

mosyonu,

             b) Kalite kontrol,

             c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,

             ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

             d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen 
klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

             e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş 
süreçlerin kullanımı,

             f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve 
benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

             g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin 
ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan 
yazılım geliştirme faaliyetleri,

             ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik 
belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

             h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

             ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet 
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haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

             i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve 
reklam amaçlı tüketici testleri,

             j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin 
planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

             k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya 
konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

             Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı

             MADDE 7 – (1) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar 
aşağıda yer almaktadır:

             a) İlk madde ve malzeme giderleri:

             1) Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, 
yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına 
ilişkin giderleri kapsar.

             2) Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 
fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamındadır. Bu 
nedenle, henüz Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer 
malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stok hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden 
çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir.

             b) Amortismanlar:

             1) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana 
tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur.

             2) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve 
teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün 
sayısına göre hesaplanır.

             c) Personel giderleri:

             1) Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla çalıştırılan Ar-Ge personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu ma-

hiyetteki giderlerdir.

             2) Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere, Ar-Ge ve ye-

nilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri 
ile bu mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır.

             3) Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı za-

manın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, 

Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.

             ç) Genel giderler:

             1) Münhasıran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, 
nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve ona-

rım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan 
giderleri kapsar.

             2) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri 
bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf mal-
zemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.

             3) Bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge 
merkezinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara 
göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendiril-
mez.

             d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç 
olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı 
diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan 
analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. Bu şekilde 
alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik 
harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

             e) Vergi, resim ve harçlar: Doğrudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olan 
ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununa göre gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge ve yenilik faa-

liyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve 
harçlar bu kapsamdadır.

             (2) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, işbirliğini oluşturan kuruluşlarca bu 
işbirliğine ait özel hesaba aktarılan tutarlar, birinci fıkrada sayılan harcamalar kapsamında 
olmak şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge ve yenilik 
harcaması olarak kabul edilir.

             Ar-Ge indirimi uygulama esasları

             MADDE 8 – (1) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogi-
rişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerce gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik 
harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 
ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

             (2) 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge 
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merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının 
yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. Bir iş-
letmenin ayrı yerleşkelerde kurulmuş birden çok Ar-Ge merkezi bulunması hâlinde, işlet-
menin toplam Ar-Ge personeli sayısı, bu merkezlerde çalışan Ar-Ge personelinin toplamı 
olarak dikkate alınır.

             (3) Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 
89 uncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünden ayrıca yararlanamazlar.

             (4) Hesaplanan Ar-Ge indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri 
ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.

             (5) İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan 
Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlardan Kanu-

nun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemlere ait olanlar, takip eden yıllarda Vergi Usul 
Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

             (6) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul Kanu-

nuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.

             (7) Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya 
projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hâllerinde, Ar-
Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar 
doğrudan gider yazılır.

             (8) Tamamlanmamış Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi hâlinde, devri 
gerçekleştiren işletmelerce aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet un-

suru olarak dikkate alınır. Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletmelerce devir tarihinden 
sonra proje kapsamında yapılan harcamalar Ar-Ge indirimine konu olur. Projenin devri için 
ayrıca bir bedel ödenmişse, bu bedel Ar-Ge indirimine konu edilemez.

             (9) Tamamlanmış bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge 
ve yenilik projesini devralan işletme Ar-Ge indiriminden yararlanamaz.

             (10) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, 
kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında 
tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge har-
caması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harca-

malar, yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak 
muhasebeleştirilir.

             (11) Ar-Ge ve yenilik harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin har-
camalarından ayrılarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde 
muhasebeleştirilmesi zorunludur.

             Ar-Ge indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem

             MADDE 9 – (1) Ar-Ge indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi ekinde aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi 
dairesine verirler. Bu belgelerin, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknogirişim sermayesi des-
teğinden yararlanan işletmeler için destek veren kamu kurumu, kuruluşu, idaresi veya 
kanunla kurulan vakıf; Ar-Ge merkezleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için başvuru 
yapılan kamu kurumu; teknoloji merkezi işletmeleri için Teknoloji Merkezi Müdürlüğü; 
Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliği 
programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için ise TÜBİ-
TAK tarafından onaylanmış olması gerekir.

             a) Kanun kapsamında ilk defa Ar-Ge indiriminden yararlanacak olan Ar-Ge mer-
kezlerinden “Ar-Ge Merkezi Belgesi”; proje esaslı Ar-Ge indiriminden yararlanacak olan-

lardan ise teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Ar-Ge ve Yenilik Projesi Değerlendirme 
Raporu” veya “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu 
Kararı” veyahut proje sözleşmesi istenir. Ancak, Ar-Ge Merkezi Belgesini veya Ar-Ge ve 
Yenilik Projesi Değerlendirme Raporunu daha önce vergi dairesine vermiş olup aynı kap-

samda Ar-Ge indirimine devam eden işletmelerden, izleyen vergilendirme dönemlerinde 
bu belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

             b) Ar-Ge ve yenilik projesi veya projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projesi veya 
projelerinin, teknogirişim sermayesinden yararlanan işletmeler için desteği veren merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idaresince onaylanmış bulunan proje sözleşmesi ve eki iş 
planının, Ar-Ge merkezleri ile teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik 
projelerinin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin veya iş planının uygulama durumu-

na ilişkin belgeler,

             c) Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları 
ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

             ç) Ar-Ge merkezleri, teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri ile 
rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletme-

lerde çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev 
aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarını gösteren liste,

             d) Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, 
hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin ma-

hiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.

             (2) Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge indirimi-
nin uygulanabilmesi için birinci fıkrada belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir 
tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine 
verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri için yukarıda 
sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez.

             (3) Ar-Ge indirimine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelere tam tasdik raporu 
ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu 
düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Sigorta Primi Desteği Uygulaması

             Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması

             MADDE 10 – (1) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 
desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet ön-

cesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde 
çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin 
doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istis-
nanın hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine 
ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır.

             (2) Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman 
eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz. Küsuratlı 
sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının 
%10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak 
üzere istisna uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine gelir vergisi istisnası 
uygulanacak destek personeli işverence belirlenir.

             (3) Birinci fıkra kapsamında belirtilen projelerde görev alan ve/veya işletmelerde 
çalışan kamu personeli belirtilen istisnadan yararlanamaz.

             (4) Teşvik uygulamasında, istisna, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında çalışmaya 
ilişkin ücret matrahına uygulanır ve sadece vergiye tabi ücret üzerinden tevkif edilen tutar 
muhtasar beyannameye yansıtılır. Muhtasar beyanname ekinde, istisnadan yararlandırılan 
ücretlilere ilişkin olarak içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan bildirim işverenlerce 
doldurulur ve bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

             (5) Kanun kapsamında gelir vergisi istisnasından yararlanan personel için 
29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden aynı vergilendirme 
dönemi içinde ayrıca yararlanılamaz. Ancak, Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan per-
sonel ile tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşan tam zaman eşdeğer destek 
personeli için gerekli şartların taşınması hâlinde, 5084 sayılı Kanunda öngörülen destek 
ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir.

             Sigorta primi desteği uygulaması

             MADDE 11 – (1) Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar 
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye 
desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin, 5 
inci madde kapsamındaki çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesap-

lanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden 

istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir 
vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 
yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

             (2) İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin 
tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşa-

maz. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zamanlı Ar-Ge 
personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin 
ücretinden başlamak üzere sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanır. Brüt ücretlerin 
aynı olması hâlinde, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanacak destek personeli 
işverence belirlenir.

             (3) Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için teknoloji 
merkezi işletmelerinin TEKMER müdürlüğünden, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 
kurulan vakıflar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde desteği veren kamu 
kurum/kuruluşu veya kanunla kurulan vakıftan, uluslararası fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK’tan, Ar-Ge merkez-
leri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, teknogirişim 
sermaye desteği alan işletmeler için merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan 
personel çalıştıran işverenlerin, sigortalının bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetle-

mekle yükümlü yönetici şirketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri şarttır.

 (4) İşveren hissesi sigorta prim desteğinden, Kanunda aranılan şartların 
taşındığına ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince destekten yararlanmaya hak 
kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş veya denetimle görevli şirket tarafından düzenle-

nen belgenin alındığı tarihten itibaren yararlanılır.

 (5) İşverenlerin, işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanabilmeleri için 
kapsama giren sigortalıların çalışmalarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi 
içinde Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne vermeleri zorunludur. Söz 
konusu belgenin yasal süresi dışında verilmesi hâlinde, Kanunda belirtilen sigorta primi 
işveren hissesi desteğinden yararlanılamaz ve bu belgelerdeki sigorta primlerinin sigortalı 
ve işveren hisselerinin tümü işverenlerden tahsil edilir.

 (6) Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile 
sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren 
hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 (7) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki 
personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zama-

nına oranı dikkate alınır.

 (8) Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve ye-

nilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süre-

leri de bu kapsamda değerlendirilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak 
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çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri sigorta primi 
işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmaz.

 (9) İşveren hissesi sigorta prim desteği, kapsama giren her bir personel için 
Kanunda sayılan şartları taşımaları kaydıyla, Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk 
defa bildirilmeye başlanılan tarihten itibaren beş yılı aşmamak üzere uygulanır. Destekten 
yararlanılmaya başlanıldıktan sonra herhangi bir sebeple çalışmaya ara verilmesi veya 
destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe tekrar başlanılması ya 
da Kanun kapsamına giren başka bir işyerinde çalışmaya başlanılması bu süreyi uzatmaz.

 (10) Kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılan 
sigortalılardan dolayı ayrıca, 5084 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi ve 22/5/2003 
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işve-

ren hissesi desteğinden yararlanılamaz. Ancak, Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan 
personel ile tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşan tam zaman eşdeğer 
destek personeli için gerekli şartların taşınması hâlinde, 5084 ve 4857 sayılı kanunlarda 
öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilir.

 (11) İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanan işyerlerinin, Sosyal Gü-

venlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya Kanunun 4 üncü mad-

desi gereğince yapılacak denetimler sonucunda ya da TEKMER müdürlüğünden, yönetici 
şirketlerden veya resmî kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerden işveren hissesi si-
gorta prim desteğinden yararlanabilmek için gerekli şartları taşımadıklarının anlaşılması 
hâlinde, daha önce Maliye Bakanlığınca karşılanmış olan işveren hissesi sigorta prim tu-

tarları, ödeme vadesinin bittiği tarihi takip eden aydan başlanarak sosyal güvenlik mev-

zuatının ilgili hükümleri gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla 
birlikte işverenlerden tahsil edilir.

 (12) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca 
ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş ve bölgede fiilen çalışan personelin ücretleri üze-

rinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında, Yönetmeliğin bu 
maddesi dışındaki diğer şartlar aranmaz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamın-

daki yönetici şirketler bu destekten yararlanan işverenlerin ilgili mevzuata göre gerekli 
şartları taşıyıp taşımadığını denetlemek, şartların taşınmadığının tespiti hâlinde durumu 
işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne 10 
gün içinde bildirmekle yükümlüdür.

 (13) Birinci fıkra kapsamına giren işverenlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili 
birden fazla işyerinin olması durumunda, kapsama giren her bir işyeri için ayrı başvuru 
yapılır ve her bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilir. İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde 
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, 
her bir Ar-Ge merkezi için yeni işyeri dosyası tescil edilmek suretiyle ayrı başvuru yapılır.

 (14) Tamamlanmamış bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, 
Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletme, gerekli şartları taşıması hâlinde işveren his-
sesi sigorta primi desteğinden yararlanır. Buna karşın, tamamlanmış bir Ar-Ge ve yenilik 
projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletme, işveren 
hissesi sigorta primi desteğinden yararlanamaz.

 (15) Hizmetleri ve ücretleri daha önce Kanuna göre bildirilmiş olan sigortalılara, 
işverenlerince, toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve 
Ar-Ge yenilik faaliyetleriyle ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgelerinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna 
kadar Kuruma verilmesi hâlinde, işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanılabilir.

 (16) Birinci fıkra kapsamında belirtilen projelerde görev alan veya işletmelerde 
çalışan kamu personeli, aylık sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, 5/6/1986 tarihli 
ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mes-
leki eğitim gören öğrenciler ile topluluk sigortasına tabi olanlar için, işveren hissesi sigorta 
primi desteğinden yararlanılamaz.

 (17) Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun 
kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca 
dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

  (18) Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 
tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta primi desteği 
uygulanmaz.

 (19) Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet 
belgeleri için damga vergisi alınmaz.

 (20) Yukarıdaki hükümler çerçevesinde doğan sigorta prim desteği tutarları, 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri 
itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 
bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknogirişim Sermayesi Desteği

             Teknogirişim sermayesi desteği uygulaması

             MADDE 12 – (1) Teknogirişim sermayesi desteğine, örgün öğrenim veren üniversitelerin 
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru 
tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen “bir yıl içinde mezun olabilme” şartının; ilgili üniversitenin yetkili 
birimlerince teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı-
nın ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilmesi gerekir.

             (3) Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş 
planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına 
temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilir.

             (4) İşletme yetkilisi, işletme düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek 
veya tüzel kişiye ait olan işletmeyi tek başına ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişidir.

             (5) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, üçüncü fıkrada belirtilen şartları 
taşıyan işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100.000.- 
Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği verilebilir.

             (6) Teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve yenilik proje-

lerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak 
verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez.

             (7) Destek kararını veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi bir işletmeye 
verilecek hibe şeklindeki sermaye desteğini taksitlere bölebilir, destek ödemelerinin yapılması 
için çeşitli başarım ölçütlerinin yerine getirilmesini şart koşabilir, öncelikli olarak destekleyeceği 
teknolojik alanlar belirleyebilir.

             (8) Kanun kapsamında, yılı bütçesinde Ar-Ge harcamalarının desteklenmesi amacıyla 
hibe şeklinde ödeneği bulunan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından 
yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000.- Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bu husus 
merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması ve uygulanması esnasında dikkate alınır ve izlenir.

              (9) Beşinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen maktu tutarlar, takip eden yıllarda Vergi Usul 
Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınır.

     BEŞİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi İstisnası

             Damga vergisi istisnası uygulaması

             MADDE 13 – (1) Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle 
ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

             (2) Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti 
kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kamu kurum ve kuruluşu, Ar-Ge 
merkezleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için başvuru yapılan kamu kurumu, tekno-

loji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğü, uluslararası fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı 
listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem 
yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluş-
larca başka belge aranmaz.

             (3) İşlem esnasında, söz konusu onaylı listenin herhangi bir sebeple ibraz 
edilememesi durumunda, kâğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenir.

             (4) Destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında kullanılması, şartların ihlali veya 
projelere yönelik değerlendirme raporlarının olumsuz olmasının tespit edilmesi hâlinde, 
istisna uygulamasına konu olan damga vergisi 23 üncü madde kapsamında işletmelerden 
tahsil edilir. İşlem esnasında istisna uygulanırken, söz konusu listenin ibraz edilmiş olması 
bu uygulamayı etkilemez.

             (5) Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan 
kurum ve kuruluşlar, istisna sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında 
tevkif edilmeyen damga vergisine ilişkin olarak içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
olan bildirimi, işlemin yapıldığı tarihi izleyen 1 ay içinde ilgililerin gelir ve kurumlar vergisi 
bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

             (6) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen ve istisnaya konu olan 
kâğıtlar ile istisnanın uygulanmasına dayanak teşkil eden belgeler, kâğıtların düzenlendiği 
tarihten itibaren 5 yıl muhafaza edilir ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara ibraz edilir.
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     ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezleri ile

Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine İlişkin Hususlar

             Değerlendirme ve Denetim Komisyonu

             MADDE 14 – (1) Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlen-

dirme ve denetimi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır.

             (2) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu aşağıda belirtilen beş üyeden oluşur.

             a) Maliye Bakanlığı tarafından 1 yıl için belirlenecek bir üye,

             b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü veya 
mazereti hâlinde yardımcısı,

             c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine tüm yüksek öğretim kurumlarınca, 
bir yıl için önerilecek, teknoloji alanlarında uzmanlığı bulunan en az 20 akademisyen 
arasından, başvurusu değerlendirilecek merkezin ya da rekabet öncesi işbirliği projesinin 
ilgili olduğu konuya göre aynı Bakanlık tarafından seçilecek iki üye,

             ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından bir yıl için önerilecek teknoloji alanlarında uzmanlığı olan, tercihen 
üniversite veya araştırma kurumlarında görevli en az 10 bilim insanı arasından, başvurusu 
değerlendirilecek merkezin ya da rekabet öncesi işbirliği projesinin ilgili olduğu konuya 
göre aynı Bakanlık tarafından seçilecek bir üye.

             (3) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirme ve denetim görevini, 
başvurusu değerlendirilecek ya da denetlenecek Ar-Ge merkezi veya rekabet öncesi işbir-
liği projesi alanında teknolojik bilgi, uzmanlık ve deneyimi olan hakemler görevlendirmek 
suretiyle yerine getirir. Bu hakemler, akademik kariyeri bulunan, tercihen üniversite veya 
araştırma kurumlarında görevli bilim insanları arasından seçilir. Bir Ar-Ge merkezi ya da 
rekabet öncesi işbirliği projesi başvurusunun değerlendirilmesi sırasında görevlendirilen 
hakemler aynı merkezin ya da projenin denetlenmesinde görevlendirilemezler.

             (4) Ar-Ge merkezi ya da rekabet öncesi işbirliği projesi başvurularının değerlen-

dirilmesiyle ya da denetimiyle görevlendirilen hakemler, yerinde fiili inceleme ve denet-
lemeler yaparak hazırladıkları raporu Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar.

             (5) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, başvuruların değerlendirilmesi 
veya denetimlerde görevlendirilecek hakemleri belirlemek ve daha önce bu amaçla 
görevlendirdiği hakemler tarafından düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak üzere 
en az 15 günde bir toplanır.

             (6) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü veya mazereti hâlinde yardımcısının başkanlığında 
toplanır.

             (7) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve 
üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

             Ar-Ge merkezleri

             MADDE 15 – (1) Kanunda öngörülen destek ve teşviklerden yararlanmak üzere Ar-
Ge Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.

             a) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme 
bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 
50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

             b) Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde ger-
çekleştirilmesi,

             c) Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge 
insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin 
bulunması,

             ç) Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının 
fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

             d) Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış 
Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,             

             e) Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya 
fiziki mekân içinde yer alması,

             f) Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tek-
noloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

             (2) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş 
birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru 
yapılır.

             (3) Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler 
için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

             (4) Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işletmeler, başvuru dosyasını Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına elden ya da posta yoluyla teslim eder.

             (5) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak 
başvuruda aranılacak belgeler, bunların şekil ve içeriği ile başvuruda izlenecek yöntemler ve 
diğer hususlarla ilgili olarak düzenleme yapmaya yetkilidir.

             (6) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, başvuru dosyasının şekil ve içeriği açısından ön 
incelemesini yapar, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikleri en geç 
15 gün içinde tamamlatır ve başvuru dosyasının bir örneğini Değerlendirme ve Denetim 
Komisyonu üyelerine iletir.
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             (7) Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde 
değerlendirilip karara bağlanır. Kararın olumlu olması hâlinde sonuç, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve başvuru 
sahibi işletmeye 7 gün içinde bildirilir.

             (8) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumsuz olması hâlinde ise 
sonuç Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından işletmeye yazılı olarak bildirilir.

             (9) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Ar-Ge merkezi başvurusu 
olumlu olarak değerlendirilen işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilir.

             (10) Başvurusu uygun bulunarak Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme, belgenin 
düzenlendiği tarihten itibaren Kanunda belirtilen şartlarla Kanunla sağlanan destek ve teş-
viklerden yararlanır.

              Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi

             MADDE 16 – (1) Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi, Değerlendirme ve Denetim 
Komisyonu tarafından yapılır.

             (2) Ar-Ge merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı; fiilen çalışan 
personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, 
bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bir günde 8, 
haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer 
aylık dönemler, Ar-Ge merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dö-

nemleridir.

             (3) Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her 
bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna 
kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta 
Müdürlüğüne verirler.

             (4) Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge personeli çalıştırma şartını ihlal eden 
işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında 
sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

             (5) Ar-Ge merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenir.

             (6) Ar-Ge merkezi, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin faaliyet raporunu her yıl belgenin 
verildiği takvim ayını izleyen ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir.

             (7) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, faaliyet raporunun şekil ve içeriği açısından ön 
incelemesini yapar, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikleri en geç 
15 gün içinde tamamlatır ve başvuru dosyasının bir örneğini Değerlendirme ve Denetim 
Komisyonu üyelerine iletir.

 (8) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Ar-Ge merkezinin denetlen-

mesine ilişkin işlemler 45 günde tamamlanır.

             (9) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde 
tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre belge iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 
3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve 
teşviklerden yararlanamaz.

 (10) Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye 
verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi iptal edilir. İşletme, şartların ihlal edildiği tarihten itibaren Ka-

nunda öngörülen destek ve teşviklerden yararlanamaz.

 (11) Ar-Ge merkezinin 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel şartları 
sağlamadığının tespit edilmesi hâlinde ise Ar-Ge Merkezi Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından iptal edilir.

 (12) Ar-Ge Merkezi Belgesi iptal edilen işletmeler belgenin iptalini müteakip en erken 
1 yıl sonra “Ar-Ge Merkezi Belgesi” başvurusu yapabilirler.

 (13) Bu denetimler sırasında gerekli şartları taşımadığı tespit edilen merkezlerin 
durumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir.

 (14) Kurulan birimlerin Ar-Ge merkezi olma şartını kaybetmeleri, bu Yönetmelikte 
belirtilen şartları ihlal etmeleri veya destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması hâlinde, 
şartların kaybedildiği, ihlalin gerçekleştiği veya destek ve teşviklerin amacı dışında kullanıldığı 
tarihten itibaren işletmeler Kanunla Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden ya-

rarlanamazlar.

             Rekabet öncesi işbirliği projeleri    

             MADDE 17 – (1) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birden fazla kuruluşun yer 
alması zorunludur.

 (2) Kanun kapsamında rekabet öncesi işbirliği projelerine tanınan destek ve 
teşviklerden yararlanılabilmesi için yürütücü işletme, protokolün düzenlenme tarihini takip 
eden 3 ay içinde hazırladığı proje başvurusunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına elden veya 
posta yoluyla teslim eder.

 (3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak 
başvuruda aranılacak belgeler, bunların şekil ve içeriği ile başvuruda izlenecek yöntemler ve 
diğer hususlarla ilgili olarak düzenleme yapmaya yetkilidir.

 (4) Başvuru dosyasının şekil ve içerik açısından ön incelemesi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından yapılır, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde eksikliklerin en geç 15 gün 
içinde tamamlanması istenir.

 (5) Başvurunun değerlendirilmesi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu 
tarafından en fazla 2 ayda tamamlanır.

 (6) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumlu olması hâlinde, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile işletme arasında proje sözleşmesi imzalanır. İşletmeler, 
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rekabet öncesi işbirliği projesi sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ve proje 
süresince Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

 (7) Proje sözleşmesinin bir örneği; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 7 
gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve başvuru sahibi 
işletmeye bildirilir.

 (8) Rekabet öncesi işbirliği proje süresi en fazla 36 ay olup, en fazla 12 ay ek 
süre verilebilir.

             Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin Denetlenmesi

             MADDE 18 – (1) Rekabet öncesi işbirliği projelerinin denetlenmesi, Değerlendir-
me ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Denetim süreci, projeyi yürüten işletmenin 
12 aylık dönemler itibarıyla hazırlayacağı gelişme raporunu, bu dönemi izleyen ay sonuna 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunmasıyla başlatılır. Bu süre içinde, gelişme raporu 
ile denetim sürecini başlatmayan işletmeler izleyen aydan itibaren, Kanun kapsamında 
indirim, istisna, destek ve teşviklerden faydalanamaz.

             (2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şekil ve içeriği açısından gelişme raporunun ön 
incelemesini yapar, eksik bilgi ve belge bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikleri en geç 
15 gün içinde tamamlatır ve bir örneğini Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerine 
iletir.

             (3) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, gelişme raporunu en fazla 45 gün 
içinde inceleyerek projenin devamı ya da iptali yönünde karar verir.

             (4) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, projenin 
rekabet öncesi işbirliği niteliğini kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde, proje sözleşmesi 
iptal edilir.

             (5) Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iptal 
yazısını 10 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve 
yürütücü işletmeye bildirir.

             (6) Rekabet öncesi işbirliği projesinde yer alan işletmeler, projenin herhangi 
bir sebeple sona ermesi hâlinde bu tarihten itibaren, proje sözleşmesinin iptal edilmesi 
hâlinde ise denetimin başlama tarihi itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden 
yararlanamaz.

             (7) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, işbirliğini oluşturan işletmelerin bu 
işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen işletmelerden birisi adına 
açılacak özel bir hesapta izlenir.

             (8) Özel hesaba aktarılan tutarlar, başka bir amaç için kullanılamaz. Proje 
hesabında toplanan tutarlar, özel hesabı açan işletmenin kazancının tespitinde gelir olarak 
dikkate alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teknoloji Merkezleri, Ar-Ge ve Yenilik Projeleri ve

Teknogirişim Sermayesi Desteği, Denetim

             Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)

             MADDE 19 – (1) İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan 
desteklerden yararlanmak üzere, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknoloji merkezlerine baş-
vuru yaparlar.

             (2) İşletme başvuruları, 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye 
tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

             (3) İlgili mevzuat uyarınca desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Kanunla 
sağlanan destek ve teşvik uygulamalarından, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı ta-

rihten itibaren ve proje süresince yararlanır.

             (4) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir 
sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve 
yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik 
unsurlarından yararlanılamaz. Bu durum, teknoloji merkez kurullarınca 10 gün içinde iş-
letmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta 
Müdürlüğüne bildirilir.

             Ar-Ge ve yenilik projeleri

             MADDE 20 – (1) Ar-Ge ve yenilik projeleri, başvuru yapılan kamu kurumu veya 
kuruluşu ile kanunla kurulan vakıflar tarafından kendi mevzuatına göre değerlendirilir. 
Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluş-
ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürü-

tülen Ar-Ge ve yenilik projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge ve yenilik 
projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlü-

ğe girdiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

             (2) Birinci fıkraya girmeyen, Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok 
taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge 
ve yenilik projelerini yürüten işletmeler de Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden 
söz konusu proje kapsamında ve proje destek süresince yararlanırlar. Uluslararası Ar-Ge 
işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin Kanunla sağlanan destek ve teş-
vik unsurlarından yararlanabilmesi için uluslararası programa yapılan proje başvurusu, 
başvurulan programa ait bilgiler, destek yazısı veya sözleşmesi ve teşvikten yararlanacak 
işletmenin projedeki katkısını içeren bilgilerle birlikte TÜBİTAK’ın incelemesine sunulur.

             (3) İkinci fıkra kapsamında destek ve teşviklerden yararlanacak işletmeler, 
TÜBİTAK’ın onay yazısının düzenlendiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve 
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teşviklerden yararlanırlar.

             (4) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve 
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve 
yenilik projeleri için Kanunla sağlanılan destek ve teşviklerden bütün hâlinde yararlanı-
labilir. Bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre sağlanan destek ve 
teşviklerden ayrıca yararlanılamaz.

             (5) Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya 
projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır 
ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz.

             Teknogirişim sermayesi desteği

             MADDE 21 – (1) Teknogirişim sermaye desteği, merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri tarafından verilir.

             (2) Teknogirişim sermaye desteği ön başvurusu, projenin konusu ve amacı, 
bilimsel ve teknolojik niteliği, girişimcinin deneyim ve altyapısı, kurmayı planladığı iş ko-

nusuna yönelik pazar öngörüleri ve başarı ölçütlerine ilişkin bilgiler, uygulama esasların-

da belirlenen biçime uygun bir şekilde hazırlanarak ilgili merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idaresine yapılır.

             (3) Başvurunun ön değerlendirmesi ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idaresi tarafından iş fikrinin, Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması 
planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası teknolojik katkısı, teknolojik ve 
ekonomik öngörüleri dikkate alınarak yapılır.

             (4) Ön değerlendirme sonrasında içerik ve biçim olarak yeterli bulunan ön başvuru 
dokümanı sahibinden iş planını sunması istenir.

             (5) Ön başvurusu kabul edilen girişimci, ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idaresi tarafından belirlenmiş biçime uygun olarak iş planını hazırlar.

             (6) İş planı; işin konu ve amaçlarına, başarı ölçütlerine, bilimsel ve teknolojik 
niteliğine, girişimcinin deneyim ve altyapısına, iş konusuyla ilgili pazar bilgilerine yönelik 
detaylı bilgileri, analizleri ve öngörüleri ile kurulması planlanan işletmenin 12 aylık detaylı 
eylem planını ve kısa, orta, uzun vadeli yönetim ve pazarlama stratejilerini içerir.

             (7) Girişimci tarafından hazırlanan iş planı, çoğunluğu ilgili merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek iş planlarının ilgili olduğu teknoloji 
alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma 
kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en 
az 5 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü 
yeterli bulunmayan iş fikirleri komisyonca reddedilir.

             (8) Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin, başvuru sahipleri, proje 

adı, amacı ve konusunu içeren liste ile desteğe ilişkin kararın alındığı komisyon toplantısı 
tutanağının bir örneğini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Bu bilgiler, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca oluşturulacak teknogirişim sermayesi desteği bilgi kütüğünde tutulur.

             (9) Desteklenmesi uygun bulunan teknogirişim sermaye desteği başvurusunu 
yapan işletme ve/veya proje konusunda mükerrerlik tespit edilmesi hâlinde durum ilgili 
idarelere bildirilir.

             (10) Mükerrerliklerin giderilmesini takiben desteklenmesi uygun bulunan 
işletmelerle teknogirişim sermaye desteği sözleşmesi imzalanır.

             (11) Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri, işletmeyle imzalanan sözleşmeyi ve eki iş planını ödeneğin tahsis edildiği 
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirir.

             (12) Girişimciler teknogirişim sermayesi desteğinden, bir defaya mahsus olmak 
üzere yararlandırılır. Bu husus ilgili idarelerce teknogirişim sermayesi desteği bilgi kütü-

ğünden araştırılır ve ön değerlendirme esnasında dikkate alınır.

             (13) Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idaresi, aşağıdaki hususları düzenleyen uygulama esaslarını hazırlar ve desteği bu uygu-

lama esaslarına uygun biçimde verir.

             a) Destek süresi ve başvuru tarihleri,

             b) Kamudan alınan diğer geri ödemesiz desteklerin teknogirişim sermaye des-
teğinden düşülmesi,

             c) Başvuruların alınacağı tarih,

             ç) Ön başvuru dokümanının biçimi,

             d) Ön başvuruların değerlendirme usul ve esasları,

             e) İş planı dokümanının biçimi,

             f) Başvuru değerlendirme usul ve esasları,

             g) Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar,

             ğ) Sözleşme şartları,

             h) Destek verilen işletmenin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

             ı) Malî belgelendirme, denetim ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar,

             i) Haksız ve fazla ödemelerin tahsiline ilişkin usul ve esaslar,

             j) Tarafların sorumlulukları,
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 k) Etik şartlar,

 l) Gizlilik, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar,

 m) Destekle ilgili belgelerin saklanması ve destek sonrası denetime ilişkin usul ve 
esaslar.

             (14) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeler 
teknogirişim sermayesi desteği ilgili malî yıl içinde ödenebilecek şekilde düzenlenir. Tek-
nogirişim sermayesi desteği ödemelerine ilişkin olarak sonraki yıllara taşan sözleşmeler 
yapılamaz.

             (15) Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan işletmeler, Kanun kapsamın-

daki destek ve teşvik unsurlarından iş planının onaylandığı tarihten itibaren ve iş planının 
ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından desteklendiği süre boyunca 
yararlanır.

             Denetim

             MADDE 22 – (1) Teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelerin 
denetimleri, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak denetim kılavuzunda belirtilen usule uygun olarak, desteği veren merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından, teknogirişim sermaye desteği verilirken 
alınan iş planının sonuçlandığı tarihe kadar yıllık olarak yapılır.

             (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen 
Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin denetimler, destekle ilgili mevzuat çerçevesinde, destek 
sağlayan kurum, kuruluş veya vakıf tarafından yıllık olarak yapılır.

             (3) Teknoloji merkezi işletmelerinin denetimi en geç 2 yıllık süreler itibarıyla 
KOSGEB tarafından gerçekleştirilir.

             (4) TÜBİTAK tarafından yürütülen veya uluslararası fonlarca desteklenen 
projelerin denetimi TÜBİTAK tarafından yapılır.

     SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şartların İhlali

             Şartların ihlali ve destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması

             MADDE 23 – (1) İşletme, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında verdiği tüm 
bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder; bu kapsamda gerçeğe 
uygun bilgi ve belge sunulmaması; projelerin, işletmelerin kasıt, kusur veya ihmali sonucu 
iptal edilmesi Kanun hükümlerinin ihlali sayılır.

             (2) Kanun hükümlerinin ihlali veya destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında 
kullanılması durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi zıyaı 
doğmuş sayılır ve zıyaa uğratılmış vergiler gecikme faizi ve vergi zıyaı cezasıyla birlikte 
tahsil edilir.

             (3) Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak 
suretiyle tahsil edilir.
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 DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Nakit desteklerin izlenmesi

             MADDE 24 – (1) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum 
ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe destekler, 
desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir hesapta izlenir.

             (2) Bu hesapta yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde 
Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan 
harcamalar yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet 
olarak muhasebeleştirilir.

             (3) Bu hesabın elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave 
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi 
hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası ve gecikme faiziyle 
birlikte işletmeden tahsil edilir.

             (4) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, 
kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları geri dönüşlü destekler bu kap-

samda değerlendirilmez.

             Komisyon üyeleri ve hakem ödemeleri

             MADDE 25 – (1) Ar-Ge merkezi, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim 
sermaye desteği kapsamındaki projelerin, değerlendirme, denetleme ve izlenmesinde, 
komisyon üyesi veya hakem olarak görev alan yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesin-

de görevlendirilir ve ücretleri katıldıkları her toplantı için bu madde kapsamında ödenir. 
Toplantılarda görev alan ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan sanayi temsilcilerinin 
ücretleri ise öğretim elemanlarına verilecek ücreti aşmayacak şekilde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenir.

             (2) Ankara dışından katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

             Gizlilik

             MADDE 26 – (1) Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan başvu-

ruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, 
işletmeye ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü 
kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

             (2) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli 
Malî Müşavirlik Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 
diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan 

kişi ve kuruluşlar, Kanunla getirilen destek ve teşviklerden yararlanamazlar, destek ve 
teşvik kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 27 – (1) Uygulamayla ilgili olarak, vergisel konularda Gelir İdaresi 
Başkanlığı, sigorta prim desteğiyle ilgili hususlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
düzenleme yapmaya yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/8/2008 
tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanı birlikte yürütür.
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Meslekteki çalışma yaşamına 1990 yılında başla-

mış olup, 1995 yılından itibaren Kırlangıç A.Ş. de 

Mali İşler Müdürlüğü, Mali İşler ve Satın Alma Grup 

Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, Aymar A.Ş. de Ge-

nel Müdürlük ve Özgörkey Holding’ de Mali İş-

ler Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş, 2004 

yılından sonra bağımsız olarak mali müşavirlik faaliyetini sürdürmüştür.

2005 yılından bu yana da özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri ve bu  

bölgelerde faaliyette bulunan firmaların vergi uygulamaları konusunda  

uzmanlaşmış; bu   kapsamda   teknoloji  geliştirme  bölgesi yönetici şirketlerinin 

yasa  kapsamındaki  denetimini de yapmaktadır.  “Teknoloji  Geliştirme  Bölgelerin-

de   Vergi Uygulamaları” adlı 2006 yılında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 

ÇALTEKİN kariyerine, üye firmalarında çalışan 2.200 ortak ve 21.000 ‘den fazla 

personeliyle büyük bir vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık organizasyonu  

olan  PKF  International üyesi PKF İstanbul / ADAY YMM ve Bağımsız   

Denetim’ de Yönetici Ortak Yeminli Mali Müşavir olarak devam etmektedir.

www.pkfistanbul.com
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