
 

  

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı  

Kanun ‘da Yapılan Değişiklikler ve Sonuçları 

Duyuru No: 2021/15 

İstanbul 11.02.2021 

 

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7263 sayılı kanun ile 4691 ve 

5746 sayılı kanunlarda bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmış olup bunlara ilişkin özet 

bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

-  4691 ve 5746 sayılı kanunlardaki destek ve teşviklerin uygulama süresi 31.12.2028 tarihine 

uzatılmıştır. 

-  4691 ve 5746 sayılı kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinde istisna edilen kazanç ve 

indirim konusu yapılan tutar 1.000.000,00 TL üzeri olan mükellefler tarafından istisnaya konu 

edilen tutarın yüzde % 2 lik kısmı pasifte geçici bir hesapta takip edilerek, bu hesabın 

oluştuğu yılın sonuna kadar kanun kapsamında belirlenen yöntemlerden birisi ile girişimci 

firmalara aktarılması gerekmektedir.  Söz konusu yatırımın yapılmaması durumunda ilgili 

yıldaki kazanç veya indirim tutarının % 20’lik kısmının vergiye tabi tutulması uygulaması 

getirilmiştir. Bu değişiklik 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

-  4691 sayılı kanun kapsamındaki ücret istisna uygulama hükmü değiştirilmiş olup 7263 

sayılı kanun ile yapılan düzenleme neticesinde ar-ge, tasarım ve destek personeli için 

uygulanan gelir vergisi istisna sistematiği, gelir vergisinin hesaplanarak muhtasar beyanname 

üzerinden tahakkuk ettirilmesi ve terkin edilmesi şeklinde değiştirilmiştir. Uygulama 

değişikliği sonucunda; 

 İşveren ile brüt ücret üzerinden anlaşan personelin net ücret gelirinde azalma olacaktır. 

 Bu kapsamdaki personel için AGİ uygulaması geçerli olacaktır. 

 Kapsama giren personel açısından GVK’nun 86. maddesinde yer alan koşulların 

gerçekleşmesi durumunda ( 311 Seri No.lu G.V.K tebliğinde yer almaktadır. ) bu ücret 

geliri için G.V beyannamesi verilmesi veya verilecek beyannameye dâhil edilmesi 

gerekecektir. 

 Personelin kapsama giren ücretinin net tutar üzerinden belirlenmiş olması durumunda 

SGK Prim Matrahı ( Tavan tutarı aşmayanlarda ) artacak ve buna bağlı olarak brüt 

ücret maliyeti yükselecektir. 

-  4691 ve 5746 sayılı kanun kapsamında Bölge / AR-GE merkezi dışında geçen sürelerin 

destek ve teşviklere konu edilmesine yönelik kapsam genişletilmiş olup, yüksek lisans ve 

doktora yapan personel açısından geçerli olan bölgede/Ar-Ge Merkezinde bir yıl çalışma 

koşulu kaldırılmış, personelin teşvik kapsamındaki süresinin % 20 ‘sini geçmemek üzere 

bölge/Ar-Ge Merkezi dışında geçirdikleri süre içinde G.V teşviki uygulaması tanımlanarak bu 

oranın Cumhurbaşkanı tarafından % 50 ‘ye kadar artırılabilme imkânı tanımlanmıştır. 

 



 

  

 

 

-4691 sayılı kanun kapsamında toplam personel sayısı % 15 ‘e kadar olan girişimciler için 

destek ve teşviklerden yararlanacak destek personeli sayının oranı % 20 olarak 

değiştirilmiştir. 

-4691 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren girişimcilerin ve projelerinin tamamlanma 

tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yeni bir proje sunmamaları, yönetici şirkete iletmekle 

yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde bölgede bulunmalarına 

yönelik sözleşmenin fesih olmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Bilgilerinize Sunulur.  

 

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

 

 


