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Tarih : 03.02.2021 

Sayı : 2021 / 18 

Konu : 7263 sayılı Kanunla Ar-Ge Faaliyetlerinde Yapılan Değişiklikler   

 

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Kanun ile yapılan 

değişikliklere aşağıda yer verilmiştir: 

1.  5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla 

sağlanan gelir stopajı teşvikinde hesaplama şekli değiştirilmiştir. Buna göre daha önce belirlenen 

oranlar gelir vergisinden istisna iken belirlenen oranlar, verilecek muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.  

2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan doktora mezunu personelin, üniversitelerde Ar-Ge ve 

Yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve Tasarım personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 

bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu 

çalışmalarının gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Buna ilave olarak 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin 

yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir 

vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 

3. Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve Tasarım personelinin 

yüksek lisans ve doktora eğitimi için dışarıda geçirdiği süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilmekte iken, Kanunda “en az bir yıl süreyle” ifadesinin kaldırılarak, bir yıldan az süredir 

TGB’de veya Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve Tasarım personelinin, bölge dışında eğitim 

için geçirdiği süreler destek kapsamına alınmıştır. 

4. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamındaki destek, teşvik, indirim ve muafiyetten yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinden, 

yararlandırılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzeri olan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1/1/2022 

tarihinden itibaren bu tutarın %2’sini geçici bir hesaba aktarması gerekmektedir. Bu kapsamda 

aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Aktarması 

gereken tutarın geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım 

yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi 

yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan 

girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar 

aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan 

tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle 

zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

5. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

destek ve teşvik unsurlarından yararlananların şartları taşıyıp taşımadığının tespitinin 2 yıl yerine, 3 

yılda bir yapılması ve 31/12/2023 tarihinde sona ermesi öngörülen destek, teşvik ve muafiyetlere ilişkin 

süre, 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması imkanı sağlanmıştır.  
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6. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak Girişim Sermayesi Desteği sağlanmıştır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilir. Girişim sermayesi desteği 

kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı 

fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan 

sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde 

yirmisini aşmayan kısmı ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. Bu 

kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 1.000.000 Türk lirasını aşamaz. 

7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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