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KANUN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
             Kanun No. 7263                                                                                                         Kabul Tar�h�: 28/1/2021

MADDE 1 – 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununun 1 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “B�l�m ve Teknoloj� Yüksek Kurulunun kararları da d�kkate alınarak” �bares� madde
metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (s) ve (ee) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“a) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,”
“s) Kuluçka Merkez� (İnkübatör): Özell�kle genç ve yen� �şletmeler� gel�şt�rmek amacıyla; g�r�ş�mc�lere bölge

�ç�nde veya dışında of�s h�zmetler�, ek�pman desteğ�, yönet�m desteğ�, mal� kaynaklara er�ş�m, kr�t�k �ş ve tekn�k
destek h�zmetler�n�n b�r çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,”

“ee) Desteklenecek Programlar: Yükseköğret�m kurumlarının matemat�k, f�z�k, k�mya ve b�yoloj� l�sans
programları �le Yükseköğret�m Kurulundan alınan görüş üzer�ne Bakanlıkça bel�rlenecek d�ğer programları,”

“ff) Kuluçka G�r�ş�mc�s�: Kuluçka merkezler�nde yer alan AR-GE, teknoloj�k yen�l�k, yazılım ve tasarım
faal�yetler�nde bulunan ve n�tel�kler� ve bu merkezlerde bulunab�lecekler� süre Bakanlıkça yönetmel�kle bel�rlenen
erken aşama g�r�ş�mc�ler�,

gg) AR-GE B�nası: Bölgelerde AR-GE, tasarım ve yen�l�k faal�yet� yürüten g�r�ş�mc�lere tahs�s ed�lecek
of�sler�n, ortak alanların ve Bölge h�zmetler�n�n sunulması �le �lg�l� b�r�mler�n yer aldığı yapıyı,

hh) Atölye: G�r�ş�mc�ler tarafından AR-GE, yen�l�k ve tasarım faal�yetler� kapsamında �ht�yaç duyulan mak�ne
ve ek�pmanların bulunduğu yapıyı ya da alanı,

ıı) Stajyer: Yükseköğret�m Kurulunca yükseköğret�m kurumlarında veya M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca meslek� ve
tekn�k eğ�t�m okul ve kurumlarında ver�lmes� uygun görülen her düzeydek� alana özgü olarak bel�rlenen teor�k ve
uygulamalı dersler dışında, öğret�m programlarıyla kazandırılması öngörülen meslek� b�lg�, becer�, tutum ve
davranışların gel�şt�r�lmes�, sektörün tanınması, �ş hayatına uyum, gerçek üret�m ve h�zmet ortamında yet�şmek
amacıyla �şletmelerde meslek� çalışma yapan öğrenc�ler�,”

MADDE 3 – 4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde ve
�k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “ya da Bölge sınırı değ�ş�kl�ğ�ne” �bares� “, Bölge sınırı değ�ş�kl�ğ�ne ya
da Bölge alanı �ptal�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Başvuruları değerlend�rmek üzere Bakanlık tems�lc�s� başkanlığında, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı, Türk�ye
B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, Küçük ve Orta Ölçekl�
İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı ve Bakanlık tarafından bel�rlenecek teknoloj� konusunda
faal�yet gösteren en az b�r� özel kuruluştan olmak şartıyla �k� kurum veya kuruluştan b�rer tems�lc�n�n katılımı �le
Değerlend�rme Kurulu oluşturulur.”

MADDE 4 – 4691 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkra, mevcut yed�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar, mevcut dokuzuncu fıkrasına aşağıdak�
cümleler, mevcut onb�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Yönet�c� ş�rket esas sözleşmes� �le esas sözleşme değ�ş�kl�kler� �ç�n Bakanlık �zn� şartı aranır.”
“Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� yönet�c� ş�rket� tarafından bölge alanları dışında Değerlend�rme Kurulunun

kararı üzer�ne Bakanlıkça �z�n ver�lmes� hal�nde kuluçka merkez� açılab�l�r. Bu kuluçka merkezler�nde sadece kuluçka
g�r�ş�mc�ler� yer alab�l�r. Bu kapsamda açılacak merkezler ve buralarda yer alacak g�r�ş�mc�lerde aranacak şartlar
Bakanlıkça bel�rlen�r. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek, teşv�k, muaf�yet ve �st�snalar, bu merkezlerde de aynen
uygulanır. Yönet�c� ş�rket�n görev ve sorumlulukları dah�l olmak üzere, bu merkezlere da�r d�ğer tüm �ş ve �şlemlerde
bu Kanun ve �lg�l� yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� yönet�c� ş�rket� �le bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faal�yet�nde bulunan
f�rmalar �ç�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �lg�l� mevzuat çerçeves�nde Bakanlık �l müdürlükler� tarafından
düzenlen�r ve bu kapsamda denetlen�r.”
“Ayrıca Bölge alanında mücb�r sebep haller� dışında faal�yetler�n b�r yıl durması hal�nde Cumhurbaşkanının söz
konusu alanın �lanına �l�şk�n kararı, hüküm ve sonuçları �le b�rl�kte ortadan kalkar. Bu durum, Bakanlık tarafından
�lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlara b�ld�r�l�r.”

“Bölgede faal�yet gösteren g�r�ş�mc�ler�n projeler�n�n tamamlanma tar�h�nden �t�baren yönetmel�kle bel�rlenen
şartlar dah�l�nde yen� b�r proje sunmamaları ve �lg�l� mevzuat çerçeves�nde yönet�c� ş�rkete �letmekle yükümlü
oldukları b�lg� ve belgeler� süres�nde �letmemeler� hal�nde, sözleşme fesholunmuş sayılır. Fes�h tahl�ye neden�d�r.”
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MADDE 5 – 4691 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde, dördüncü fıkrasının
b�r�nc� cümles�nde yer alan “Temel b�l�mler” �bares� “Desteklenecek program” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, cümlede yer
alan “B�l�m,” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve fıkranın üçüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, bu
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş, mevcut beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bölgelerde alt yapı, �dare b�nası, AR-GE b�nası, atölye ve kuluçka merkez� �nşası �le atölyelerde kullanılacak
mak�ne, ek�pman ve yazılımlar �le AR-GE ve yen�l�k faal�yetler� �le tasarım faal�yetler�n� desteklemeye yönel�k
yönet�c� ş�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloj� transfer of�s� h�zmetler� ve teknoloj� �ş
b�rl�ğ� programları �le �lg�l� g�derler, yardım amacıyla Bakanlık bütçes�ne konulan ödenekle sınırlı olmak üzere
karşılanab�l�r.”
“Bu destek, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� yönet�c� ş�rketler�nde kuluçka merkez� ve teknoloj� transfer of�s�
h�zmetler�nde �st�hdam ed�len desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.”

“Bölgelerde yer alan f�rmalara, �st�hdam ett�kler� doktora öğrenc�s� AR-GE personel� �ç�n, �k� yıl süreyle
Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmel�kle bel�rlenen şartlar çerçeves�nde
destek ver�leb�l�r.

Bu Kanun kapsamında stajyer �st�hdam eden f�rmalar, Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekle sınırlı olmak
üzere, Bakanlıkça yönetmel�kle bel�rlenen şartlar çerçeves�nde destekleneb�l�r.”

“Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı �le Haz�ne
ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 6 – 4691 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 3- 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren geç�c� 2 nc� madde kapsamında yıllık beyanname üzer�nden

�st�sna ed�len kazançları tutarı 1.000.000 Türk l�rası ve üzer�nde olan gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından,
bu tutarın yüzde �k�s� pas�fte geç�c� b�r hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü,
yıllık bazda 20.000.000 Türk l�rası �le sınırlıdır. Bu tutarın, geç�c� hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türk�ye’de
yerleş�k g�r�ş�mc�lere yatırım yapmak üzere kurulmuş g�r�ş�m sermayes� yatırım fonu paylarının satın alınması veya
g�r�ş�m sermayes� yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındak� kuluçka merkezler�nde faal�yette bulunan d�ğer
g�r�ş�mc�lere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın �lg�l� yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda,
bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzer�nden �st�sna ed�len kazançlar tutarının yüzde y�rm�s�, �lg�l� yılda
yararlanılan gel�r ve kurumlar verg�s� �st�snasına konu ed�lemez. Bu tutar neden�yle zamanında alınmayan verg�ler
verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın tarh ed�l�r. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları b�rl�kte ya da ayrı
ayrı sıfıra kadar �nd�rmeye, beş katına kadar artırmaya yetk�l�d�r. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar
yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 7 – 4691 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2023” �bares�
“31/12/2028” şekl�nde, �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “Mal�ye Bakanlığı �le B�l�m, Sanay� ve Teknoloj�
Bakanlığı” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı” şekl�nde ve üçüncü fıkrasının
b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle
eklenm�ş, fıkraya mevcut �k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, mevcut altıncı
cümles�nde yer alan “en az b�r yıl süreyle” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve fıkraya mevcut altıncı cümles�nden
sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.

“31/12/2028 tar�h�ne kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personel�n�n bu görevler� �le �lg�l�
ücretler� üzer�nden asgar� geç�m �nd�r�m� uygulandıktan sonra hesaplanan gel�r verg�s�; ver�lecek muhtasar beyanname
üzer�nden tahakkuk eden verg�den �nd�r�lmek suret�yle terk�n ed�l�r.”
“Bu kapsamdak� ücretlere �l�şk�n düzenlenen kağıtlar damga verg�s�nden �st�snadır.”
“Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge f�rmaları �ç�n bu oran yüzde y�rm� olarak uygulanır.”
“Buna �lave olarak Bölgede yer alan �şletmelerde gel�r verg�s� stopajı teşv�k�ne konu ed�len toplam çalışma süreler�n�n
yüzde y�rm�s�n� aşmamak kaydıyla bu fıkrada bel�rt�len durumlar har�c�nde �lg�l� personel�n Bölge dışında geç�rd�kler�
süreler de gel�r verg�s� stopajı teşv�k� kapsamında değerlend�r�l�r. Yüzde y�rm� olarak bel�rlenen bu oran
Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ell�ye kadar artırılab�l�r.”

MADDE 8 – 4691 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“31/12/2023” �bares� “31/12/2028” şekl�nde, “Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleşt�recekler�
projeler�n�n f�nansmanında kullanılmak üzere” �bares� “bu Kanun kapsamındak� projeler�n f�nansmanında kullanılmak
üzere” şekl�nde, fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan “500.000” �bares� “1.000.000” şekl�nde ve fıkranın dördüncü
cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu kapsamdak� projeler�n f�nansmanında kullanılmak üzere gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından
sağlanan sermaye destekler�n�n aktarımından �t�baren en az dört yıl boyunca �lg�l� ş�rketlerde kalmaması, payların
satılması ya da yatırılan sermayen�n kısmen ya da tamamen ger� alınması hal�nde �nd�r�m dolayısıyla zamanında
tahakkuk ett�r�lmem�ş verg�ler gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.”

MADDE 9 – 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanuna aşağıdak�
geç�c� madde eklenm�şt�r.
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“GEÇİCİ MADDE 1- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan
genel ve düzenley�c� �şlemler kapsamında bankalarca; süres� �ç�nde �lg�l� verg� da�res� başkanlıklarına/defterdarlıklara
veya verg� da�res� müdürlükler�ne �hbar ed�lmeyen açık �hracat hesaplarının bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren altmış gün �ç�nde �hbar ed�lmes� durumunda, bu b�ld�r�mler sebeb�yle bankalar hakkında 3 üncü madde
uyarınca �şlem tes�s ed�lmez. Bu fıkra hükmü, süres� geçt�kten sonra �hbar ed�len ancak, bu madden�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Cumhur�yet savcılıklarına b�ld�r�m yapılmamış olan �hlaller �ç�n de uygulanır.

Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla b�r�nc� fıkra kapsamına g�ren ve Cumhur�yet savcılıklarına
�nt�kal eden ancak haklarında �dar� para cezasına karar ver�lmem�ş �şlemler �ç�n Cumhur�yet savcılıklarınca �dar�
yaptırım kararı ver�lmez, karar ver�lmekle b�rl�kte henüz kes�nleşmem�ş ya da kes�nleşm�ş olup henüz ödenmem�ş olan
�dar� para cezası kararları bütün net�celer� �le ortadan kalkar, ödenm�ş olanlar red ve �ade ed�lmez.”

MADDE 10 – 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve yed�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ş�kâyet ve �t�razen ş�kâyet başvuru d�lekçeler�nde yer alması gereken d�ğer b�lg�ler �le bu d�lekçelere
eklenmes� gereken belgelere, bunların sunuluş şekl� �le bu başvuruların elektron�k ortamda yapılmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye Kurum yetk�l�d�r.”

MADDE 11 – 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununun 10 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcısı, n�tel�kl� sert�f�ka verd�ğ� k�ş�ler�n k�ml�k b�lg�ler�n� Türk�ye
Cumhur�yet� k�ml�k kartı vasıtasıyla uzaktan güven�l�r b�r b�ç�mde tesp�t etm�ş �se n�tel�kl� sert�f�kayı k�ml�k kartına
uzaktan güven�l�r b�r b�ç�mde yükleyeb�l�r.”

MADDE 12 – 5070 sayılı Kanunun 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 20 – Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşü

alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmel�klerle düzenlen�r.”
MADDE 13 – 5070 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 21– Bu Kanunun 19 uncu maddes� hükmü, elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlama faal�yet� yer�ne

get�ren kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.”
MADDE 14– 5070 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Elektron�k mühür
EK MADDE 1- Elektron�k mühür, başka b�r elektron�k ver�ye eklenen veya elektron�k ver�yle mantıksal

bağlantısı bulunan ve mühür sah�b�n�n b�lg�ler�n� doğrulama amacıyla kullanılan elektron�k ver�d�r.
Elektron�k mühür sah�b�; elektron�k mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu �dareler�, kamu

kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� �le yargı merc�ler� ve
noterl�klerd�r.

Elektron�k mühür, elektron�k belgen�n veya ver�n�n mühür sah�b� tarafından oluşturulduğunu, belgen�n veya
ver�n�n kaynağını ve bütünlüğünü garant� eden del�l kaydıdır.

Elektron�k mühür, resmî mühür dâh�l her türlü f�z�k� mühür �le aynı hukuk� n�tel�ğ� ha�zd�r.
Elektron�k mühür oluşturma amacı �le �lg�l� mühür sah�b�n�n rızası veya taleb� dışında; mühür oluşturma ver�s�

veya mühür oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yen�den oluşturanlar �le �z�ns�z elde ed�len
mühür oluşturma araçlarını kullanarak �z�ns�z elektron�k mühür oluşturanlar b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve ell�
günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcısı çalışanları
tarafından �şlenmes� hal�nde, bu cezalar yarısına kadar artırılır.

Kanunlarda yer alan elektron�k �mzaya �l�şk�n hükümler, kıyasen elektron�k mühür hakkında da uygulanır.
Elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektron�k �mza �le �lg�l� hak, yetk� ve

yükümlülükler�, elektron�k mühür hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden elektron�k sert�f�ka
h�zmet sağlayıcıları hakkında 18 �nc� maddede bel�rt�len �dar� para cezaları uygulanır.”

MADDE 15 – 5070 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“İnternet s�tes� k�ml�k doğrulama sert�f�kası ve d�ğer elektron�k sert�f�kalar
EK MADDE 2- İnternet s�tes� k�ml�k doğrulama sert�f�kası, b�r �nternet s�tes� �le bu s�ten�n sah�b� olan gerçek

veya tüzel k�ş�n�n b�lg�ler�n� b�rb�r�ne bağlayan elektron�k kayıttır.
Benzer altyapıyı kullanan d�ğer elektron�k sert�f�kalar, elektron�k ver�y� ş�freleme veya ver�n�n bütünlüğünü,

�nkâr ed�lemezl�ğ�n� ve kaynağını bel�rleme g�b� amaçlarla kullanılmak üzere elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcıları
tarafından açık anahtar altyapısı vasıtasıyla üret�len sert�f�kalardır.

Kanunlarda yer alan elektron�k �mzaya �l�şk�n hükümler, kıyasen �nternet s�tes� k�ml�k doğrulama sert�f�kası ve
benzer altyapıyı kullanan d�ğer elektron�k sert�f�kalar hakkında da uygulanır.

Elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektron�k �mza �le �lg�l� hak, yetk� ve
yükümlülükler�, �nternet s�tes� k�ml�k doğrulama sert�f�kası ve benzer altyapıyı kullanan d�ğer elektron�k sert�f�kalar
hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcıları hakkında 18
�nc� maddede bel�rt�len �dar� para cezaları uygulanır.”
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MADDE 16 – 22/4/2004 tar�hl� ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında
Kanunun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar
Kanununun 81 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “�mza s�rküler�n�n aslı veya noter
tasd�kl� suret�” �bares� “s�c�l tasd�knames�” şekl�nde, �k�nc� cümles�nde yer alan “�mza s�rküler�n�n” �bares� “s�c�l
tasd�knames�n�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18 – 28/2/2008 tar�hl� ve 5746 sayılı Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım Faal�yetler�n�n
Desteklenmes� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (o) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“o) Desteklenecek programlar: Yükseköğret�m kurumlarının matemat�k, f�z�k, k�mya ve b�yoloj� l�sans
programları �le Yükseköğret�m Kurulundan alınan görüş üzer�ne Bakanlıkça bel�rlenecek d�ğer programları,”

MADDE 19 – 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “temel
b�l�mler” �bareler� “desteklenecek program” şekl�nde ve “d�ğerler� �ç�n yüzde seksen� gel�r verg�s�nden müstesnadır”
�bares� “d�ğerler� �ç�n yüzde seksen�, ver�lecek muhtasar beyanname üzer�nden tahakkuk eden verg�den �nd�r�lmek
suret�yle terk�n ed�l�r” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkranın dördüncü cümles�nde yer alan “B�l�m,” �bares� ve “en az b�r
yıl süreyle” �bares� madde metn�nden çıkarılmış, fıkraya aşağıdak� cümleler eklenm�ş, onuncu fıkrasında yer alan
“Temel b�l�mler” �bares� “Desteklenecek program” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkrada yer alan “B�l�m,” �bares� madde
metn�nden çıkarılmış, on�k�nc� fıkrasında yer alan “B�l�m,” �bareler� ve “tesc�l” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde doktora mezunu personel�n ün�vers�telerde Ar-Ge ve yen�l�k alanında ders
vermes� veya Ar-Ge ve tasarım personel�n�n teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�nde bulunan g�r�ş�mc�lere mentorluk
yapması durumunda haftalık 8 saat� aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gel�r verg�s� stopajı teşv�k� kapsamında
değerlend�r�l�r. Buna �lave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde gel�r verg�s� stopajı teşv�k�ne konu ed�len toplam
çalışma süreler�n�n yüzde y�rm�s�n� aşmamak kaydıyla bu fıkrada bel�rt�len durumlar har�c�nde �lg�l� personel�n bu
merkezler dışında geç�rd�kler� süreler de gel�r verg�s� stopajı teşv�k� kapsamında değerlend�r�l�r. Yüzde y�rm� olarak
bel�rlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ell�ye kadar artırılab�l�r.”

“(13) G�r�ş�m sermayes� desteğ�: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı bütçes�nden teknoloj�, teknoloj�k üret�m ve
yen�l�k faal�yetler�n� desteklemek amacıyla g�r�ş�m sermayes� fonlarına destek bütçes� aktarılab�l�r. G�r�ş�m sermayes�
desteğ� kapsamında kaynakların aktarıldığı g�r�ş�m sermayes� fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların
yatırımlarından yararlanan ş�rketlere, gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından sağlanan sermaye destekler�n�n
beyan ed�len gel�r�n veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayen�n yüzde y�rm�s�n� aşmayan kısmı 193 sayılı
Kanunun 89 uncu maddes� uyarınca t�car� kazancın ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�ne göre kurum
kazancının tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılır. Bu kapsamda yapılacak �nd�r�m tutarı yıllık 1.000.000 Türk l�rasını
aşamaz. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar �nd�rmeye veya dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı
yetk�l�d�r. Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından g�r�ş�m sermayes� yoluyla destek almış f�rmalara sağlanan
sermaye destekler�n�n aktarımından �t�baren en az dört yıl boyunca �lg�l� ş�rketlerde kalmaması, payların satılması ya
da yatırılan sermayen�n kısmen ya da ger� alınması hal�nde 4 üncü madden�n dördüncü fıkrası hükümler� uygulanır.

(14) 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren 3 üncü madde kapsamında yıllık beyanname üzer�nden yararlanılan �nd�r�m
tutarı 1.000.000 Türk l�rası ve üzer�nde olan kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından, bu tutarın yüzde �k�s� pas�fte
geç�c� b�r hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk
l�rası �le sınırlıdır. Bu tutarın, geç�c� hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türk�ye’de yerleş�k g�r�ş�mc�lere yatırım
yapmak üzere kurulmuş g�r�ş�m sermayes� yatırım fonu paylarının satın alınması veya g�r�ş�m sermayes� yatırım
ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındak� kuluçka merkezler�nde faal�yette bulunan g�r�ş�mc�lere sermaye
olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın �lg�l� yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında
yıllık beyanname üzer�nden �nd�r�m konusu yapılan tutarın yüzde y�rm�s�, �lg�l� yılda yararlanılan Ar-Ge �nd�r�m�ne
konu ed�lemez. Bu tutar neden�yle zamanında alınmayan verg�ler verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın tarh ed�l�r.
Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları b�rl�kte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar �nd�rmeye, beş katına kadar
artırmaya yetk�l�d�r. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 20 – 5746 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�k�” �bares� “üç” şekl�nde
ve sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleşt�r�len Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n yer�ndel�k ve
uygunluk denet�mler�, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı veya Bakanlıkça yetk� ver�len teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�
yönet�c� ş�rketler� tarafından gerçekleşt�r�l�r. Bu kapsamda yapılan denet�mlerde n�ha� karar merc�� Bakanlıktır.”

MADDE 21 – 5746 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2023” �bares�
“31/12/2028” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 40 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Gerçek k�ş� tac�r �le tüzel k�ş� tac�r adına �mzaya yetk�l� olanların �mzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca
ver� tabanlarında tutulan �mza ver�ler�nden elektron�k ortamda tem�n ed�lerek merkez� ortak ver� tabanındak� s�c�l
dosyasına kayded�l�r. Kamu kurum ve kuruluşlarının ver� tabanlarında �mza kaydının bulunmaması hal�nde, �mzaya
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yetk�l� k�ş�ler�n �mza beyanlarının t�caret s�c�l� müdürlüğüne ver�lmes�n�n usul ve esasları �le bu madden�n
uygulanmasına �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar T�caret Bakanlığınca çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.”

MADDE 23 – 6102 sayılı Kanunun 373 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, t�caret s�c�l�ne tesc�l olunan tems�le yetk�l� k�ş�ler �le bunların

tems�l şek�ller� hakkında t�caret s�c�l� kayıtları esas alınır ve ş�rketten bu kayıtlara �l�şk�n t�caret s�c�l� müdürlükler�nce
düzenlenen belgeler �le Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanan �lan dışında h�çb�r belge �stenemez.”

MADDE 24 – 20/10/2016 tar�hl� ve 6750 sayılı T�car� İşlemlerde Taşınır Rehn� Kanununun 5 �nc� maddes�n�n
�k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“T�car� �şletme ve esnaf �şletmes�n�n tamamı üzer�nde reh�n kurulması hâl�nde, rehn�n kuruluşu anında
�şletmen�n faal�yet�ne tahs�s ed�lm�ş olan her türlü varlık; b�r �şletmen�n bel�rl� b�r taşınır varlık grubunun b�r bütün
olarak rehned�lmes� hâl�nde �se bu gruba dah�l varlıkların tamamı rehned�lm�ş sayılır.”
“B�r �şletmen�n bel�rl� b�r taşınır varlık grubunun b�r bütün olarak rehned�lmes� hâl�nde 4 üncü madden�n altıncı
fıkrasının (c) bend� uygulanmaz.”

MADDE 25 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 26 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

2/2/2021

 
 


