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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3112) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 01.10.2020
  Abdullah	Nejat	Koçer
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifine imzamı koyuyorum.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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Teklifine imzamı koyuyorum.
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GENEL GEREKÇE
Emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden 

biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Yaygın bilinen adıyla Teknoparklar ülkelerin araştırma 
geliştirme (AR-GE), teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle 
ise; Teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde 
araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji 
transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve 
iş geliştirme ekosistemleridir.

2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yasal zemine kavuşan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversiteleri, araştırmacıları, iş dünyasını bir araya getirerek, teknoloji 
üretimi ve ürünlerin ticarileşmesine izin vermektedir. 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 
Kanun neticesinde 85 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Bunlardan 71 tanesi çalışmalarını 
sürdürmekte iken, diğerleri yapılaşmalarını tamamlama aşamasındadır.

Ağustos 2020 itibarıyla; faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların 
sayısı 5.920’ye ulaşmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 
60.757 personele istihdam sağlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan Ar-Ge proje 
sayısı 36.963, yürütülen Ar-Ge projesi 10.208 adettir. Yabancı sermaye açısından baktığımızda; 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 317 yabancı/yabancı ortaklı firma yer almaktadır. Bölgelerde 
faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 1.201 ve başvuru süreci devam eden 
patent sayısı 2.734’tür.

16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile; ülkemizin Ar-Ge ekosistemine önemli katkı sağlayan düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bu 
düzenlemelerin uygulamaya geçmesinden sonraki süreçte sahadan alınan geribildirimler, teknolojik 
gelişim ve dönüşüm ile ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilerek iş bu Teklifte ilgili düzenlemelere yer 
verilmiştir. Teklif ile temelde; Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin 
ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, 
Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme amaçlanmaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile oluşturulan yapılar birbirini tamamlayan 
bir ekosistem oluşturmuştur. Bundan sonraki süreçte de; ülkemiz Ar- Ge ve yenilik ekosisteminin daha 
da geliştirilmesi için her iki Kanunun birbirini tamamlayıp ve destekleyerek belirli bir noktaya gelen 
teknoloji yoğun çalışmaların daha da katma değerli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklif ile; Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda 
teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı artırılmaktadır.

Dünyada teknoloji girişimciliğinin geldiği noktada üniversitelere yakın bölgelerde gerçekleştirilen 
üniversite-sanayi işbirliğinin yanında şehir merkezlerinde yer alan ortak çalışma alanlarında, kuluçka 
merkezlerinde, girişimciler etkileşim halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Teklif ile; farklı ülke 
uygulamaları dikkate alınarak; ülkemizdeki Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerini 
Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkan tanınmakta ve bu 
şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlanmaktadır. 
Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri marifetiyle verilmesi yoluyla girişimcilere 
önemli bir kolaylık getirilmektedir.
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Ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla var olan 
devlet desteklerinin yanı sıra bu ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının özel 
sektörün ayıracağı kaynaklarla kurulması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilerin üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirdikleri 
projelerin hayata geçirilmesi, projelerde ortaya çıkan ürünlerin prototipinin oluşturulması, testlerinin 
yapılması amacıyla bölge yönetici şirketlerine altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi için yardım 
amaçlı verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipmanlara yönelik 
desteklerde verilebilecektir.

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi, teknoloji transferinin sağlanması, 
üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bunlardan 
doğan çıktının artırılması kapsamında Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisi Ar-Ge 
personeli istihdam eden girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Temel görevi girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projelerine destek olmak olan Teknopark yönetici 
şirketlerinde desteklenecek program mezunlarının Ar-Ge personeli statüsünde olmadan istihdam 
edilebilmeleri ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Yükseköğrenimlerine ve mesleki eğitimlerine devam eden öğrencilerin alanlarıyla ilgili sanayinin 
beklenti ve ihtiyaçlarını gözlemlemelerine ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine 
imkân veren uygulama fırsatlarının arttırılmasına yönelik olarak ülkemizdeki özel sektörün Ar-Ge, 
yenilik ve teknoloji altyapısını güçlendirecek insan kaynağı girdisinin desteklenmesi için Bakanlıkça 
belirlenen şartları taşıyan firmalara nakdi destek verilmesi hedeflenmektedir.

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak 
isteyen özel sektör firmalarımıza “Ar-Ge Merkezi Belgesi” verilmektedir. Bu Kanunda 6676 sayılı 
Kanun ile yapılan değişiklikle, tasarım faaliyetleri de destek kapsamına alınmış ve tasarım faaliyetlerini 
kendi bünyesinde yapmak isteyen özel sektör firmalarımıza “Tasarım Merkezi Belgesi” verilmeye 
başlanmıştır. Bu belgelere sahip firmalarımız; vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı 
desteği, damga vergisi istisnasından yararlanmaktadır.

Doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin üniversitelerde ders vermeleri, böylece akademik 
bilgi ile sanayideki bilginin etkileşiminin artırılması, görece büyük ve kurumsal firmalardaki bilgi 
ve tecrübenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki girişimcilere danışmanlık yapılarak aktarılması 
sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirecektir. Bu işbirliğinin özendirilmesi amacıyla Ar-
Ge ve tasarım merkezi dışında geçirilen sürelerin destek kapsamına alınması sağlanmaktadır. Ayrıca, 
öngörülen düzenlemeler ile Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanmakta, 
nitelikli insan kaynağı ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve ülkemizin teknoloji alanında çekim merkezi 
haline gelmesi için yüksek lisans, doktora eğitimi desteklenmektedir.

Geldiğimiz süreçte Ar-Ge ekosisteminin gelişmişliği giderek artmış, Ar-Ge kültürü önemli ölçüde 
gelişmiştir. Artık Ar-Ge ürünlerinin önemli bir bölümü ticarileşmekte ve yurtdışına ihraç edilmektedir. 
Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki bu başarıların artık bir kültür haline geldiği Ar-
Ge ve tasarım merkezi sayılarının giderek artması ve Ar-Ge ekosisteminin ulaşmış olduğu gelişmişlik 
birlikte değerlendirildiğinde faaliyet denetimlerinin uzatılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bununla 
birlikte, mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri proje değerlendirme süreçlerinin Ar-Ge ve tasarım 
merkezleri için de yürütülmesi ve Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerin daha nitelikli hale 
gelmesi hedeflenmektedir.
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Teklifle destek, teşvik ve muafiyetlerin süresinin uzatılarak; üreten, istihdam oluşturan, üretim 
yapısında yüksek teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılacağı, insan gücünün 
niteliğinin geliştirileceği, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler vererek teknoloji 
tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olunması hedeflenmektedir.

İş bu Teklifle ulaşılması hedeflenen amaçlardan bir diğeri de, yatırım ortamının iyileştirilmesidir. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi sadece ülkede faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için değil 
toplumun geneli için son derece önemlidir. Çünkü iyi bir yatırım ortamı ekonomik büyümenin ve 
yoksulluğun azaltılmasında son derece önemli olan özel sektör yatırımlarının artmasını sağlayarak 
üretimin, verimliliğin, istihdamın, teknolojik ilerlemenin gelişimini desteklemekte ve genel refah 
seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası endeksler yatırım yapacak olan kişi ve kuruluşların yatırım yeri tercihlerini 
belirlemelerinde kolaylaştırıcı olmaktadır. Bu endekslerde ülkelerin iş yapma kolaylığı ve dolayısıyla 
sahip olduğu yatırım ortamının uygunluğu bakımından şirket kuruluşu ve vergi politikaları gibi 
alanlarda yatırımcıların korunması, şeffaflık, süre ve maliyetler ile ilgili yapılan düzenlemeler 
değerlendirilmektedir.

Uluslararası doğrudan yatırımların küresel hareketliliği ülkelerin iş yapma kolaylığı ile yakından 
ilgilidir. Buna göre diğer ülkelere göre nispi anlamda daha avantajlı olduğu düşünülen, iş yapma 
kolaylığı daha fazla olan ülkelere daha fazla doğrudan yabancı sermaye girişi olmaktadır. Burada 
endekslerin geliştirilmesindeki amaç; iş yapma kolaylığı göstergelerini bir araya getirerek dünyanın 
iş yapma haritasını ortaya koyup, yatırım ortamının uygunluk seviyesine göre yatırımcıların karar 
vermesine ve yatırım için tercihlerin belirlenmesine yardımcı olmaktır.

İş yapma maliyetlerinin düşmesi, zaman tasarrufu, risklerin ve belirsizliklerin azalması ile 
piyasalardaki rekabetin artıp işletmelerin davranış biçimlerinin değişmesi beklenmektedir. Bu hedefler 
çerçevesinde hazırlanan çeşitli reformlar ile iş yapma faaliyetlerine engel oluşturan yasal düzenlemeler 
ve idari işlemler süreç içerisinde değişmekte veya kaldırılmaktadır. Uluslararası piyasaya daha 
entegre hale gelme gayesi ile ülke ekonomik planlarını destekleyici şekilde gerçekleştirilen reformlar 
yatırım ortamını daha yatırım yapılabilir hale getirerek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı 
hedeflemektedir. Bu durumda büyümeyi hızlandırıp, istihdama olumlu etkide bulunmaktadır.

Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ülkemizde 
yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları, 2001 yılından bu yana Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde yürütülmektedir. YOİKK’in kurulmasındaki amaç 
kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde; Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale 
getirmek, yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek 
politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında ulusal ve 
uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek bunlara 
çözüm üretmektir.

Bu bağlamda, Teklifle Türkiye’deki iş yapma kolaylığının artırılması amaçlanmış olup, hem 
ülkemizde bulunan veya gelecek olan uluslararası doğrudan yatırımların, hem de yerli firmalarımızın 
bürokratik süreçlerde ve süreç maliyetlerinde daha etkin ve hızlı yol almaları hedeflenmiştir. Bu 
vesileyle bu Teklifin ülkenin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyerek ekonomimizin gelişimine katkı 
vermesi beklenmektedir.



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 229)

Teklif kapsamında imza sirkülerinin kamu kurumları tarafından talep edilmemesi ve bunun yerine 
MERSİS kayıtlarının esas alınması, imza sirkülerinin talep edilmesinin özel kanunlarda düzenlendiği 
üç uygulamaya son verilmesi, taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin bir araç 
olarak kullanımı için düzenlenmesi, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının 
oluşturulması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan Teklifle; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda değişiklikler yapılarak; elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir biçimde tespit etmesi halinde, nitelikli 
sertifikayı kimlik kartına yükleyebileceği düzenlenmekte, elektronik mühür ve elektronik mühür 
sahibi tanımlanmakta, elektronik mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmakta, internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ve bu sertifikaların usul ve esasları düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106 ncı maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 

77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yürürlükten kaldırılmış olması ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacına 
dayanak teşkil edecek çok sayıda ulusal belirleyici doküman bulunması nedeniyle, madde ile; 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak, ilgili ibare 
madde metninden çıkarılmaktadır.

Madde 2- Madde ile; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Fıkranın (a) bendinde yapılan değişiklikle; bakanlıkların 
yeniden yapılanması kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adının Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle Bakanlık ismi revize edilmektedir.

Teklifin 4 üncü maddesi ile; bölge alanı dışında da kuluçka merkezi kurulmasına imkân tanıyan 
düzenleme yapıldığından dolayı fıkranın (s) bendinde yapılan değişiklikle kuluçka merkezi tanımı 
revize edilmektedir.

Kanunun mevcut halinde temel bilimler tanımı yalnızca fizik, kimya, biyoloji ve matematik 
bölümleri olarak belirtilmekle birlikte bu bölümler günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak isim ve 
içerik değiştirebilmekte ve benzeri yeni alanlar eklenebilmektedir. Bu nedenle söz konusu dinamik 
yapıya uyum sağlamak, olası karışıklıkların önüne geçmek ve destek kapsamını benzer alanlarda 
genişletebilmek adına fıkranın (ee) bendinde yapılan değişiklikle tanım revize edilmektedir.

Ayrıca madde ile; kuluçka merkezlerinde yer alabilecek girişimcilerin niteliklerinin sağlıklı bir 
şekilde belirlenmesi amaçlanmakta ve Kuluçka Girişimcisi, AR-GE Binası, Atölye, Stajyer tanımları 
Kanuna eklenmektedir.

Madde 3- Madde ile; 4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklikle; Değerlendirme Kurul 

toplantılarına Genel Müdür dışında yöneticilerin de başkanlık edebilmeleri temin edilmekte ve 
bakanlıkların yeniden yapılanması kapsamında Maliye Bakanlığının adının Hazine ve Maliye Bakanlığı 
olarak değişmesi nedeniyle Bakanlık ismi revize edilmekte, Kalkınma Bakanlığının ilga edilmesinden 
dolayı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ibaresi madde metnine derç edilmektedir. Ayrıca, niteliğe daha fazla 
katkı verebileceği değerlendirilerek, Değerlendirme Kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren 
kurum kuruluş sayısı artırılmaktadır.

Maddenin, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle; Kanunda ilan edilen Bölgenin 
iptal edilme yetkisinin, yetki ve usulde paralellik ilkesi doğrultusunda Cumhurbaşkanına verilmesi 
amaçlanmaktadır.
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Madde 4- Madde ile; 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile; Bölge ilanından sonra 

kurulacak yönetici şirketin bu kanunun amacına ve kanunda belirtilen yükümlülüklerine uygun faaliyet 
göstermesini temin etmek için esas sözleşmesi ile bu sözleşmede yapacağı değişikliklerin izlenebilmesi 
amacıyla Bakanlık izni şartı getirilmektedir.

Dünyada teknoloji girişimciliğinin geldiği noktada üniversitelere yakın bölgelerde gerçekleştirilen 
üniversite-sanayi iş birliğinin yanında şehir merkezlerinde yer alan ortak çalışma alanlarında, 
kuluçka merkezlerinde, girişimciler etkileşim halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Maddeye 
mevcut yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen ilk fıkrayla, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin 
önemli aktörlerinden olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin bünyelerinde yer alan 
kuluçka merkezlerinin; Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde, bölge alanları dışında, ihtiyaç 
duyulan diğer alanlarda oluşturularak, bu merkezlerde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden 
yararlandırılması amaçlanmaktadır. Eklenen diğer fıkra ile ise; girişimcilerin ilgili idarelerden alması 
gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Bakanlık il müdürlükleri marifetiyle verilmesi ve böylelikle 
önemli bir kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

Maddenin mevcut dokuzuncu fıkrasına eklenen cümleler ile; Kanunda, bölge alanı ilan edildikten 
sonra faaliyete geçen bölgenin, faaliyetlerinin sona ermesi halinde takip edilecek sürece dair bir hüküm 
bulunmaması nedeniyle, bu durumlarda oluşabilecek boşluğun giderilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alma şartlarının başında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması 
ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması gelmektedir. Bu yükümlülükleri 
yerine getirmeyen girişimcilerin Bölgeden tahliyesine ilişkin işlemleri sağlamak amacıyla maddeye 
mevcut onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmektedir.

Madde 5- Madde ile; 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Teknoparkların altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatlarına yardım amacıyla destek 

verilmektedir. Ancak ülkemiz Ar-Ge ekosisteminin gelişmesiyle birlikte teknoparklarda yeni ihtiyaçlar 
ortaya çıkmıştır. Teknoparklarda Ar-Ge’si yapılan ürünlerin atölyelerde prototiplerinin yapılması 
için atölye binası ile bu atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımların da Bakanlıkça 
desteklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
teknoparklara yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak 
makine, ekipman ve yazılımlara yönelik desteklerin verilebilmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle; bakanlıkların yeniden 
yapılanması kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adının “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle Bakanlık ismi revize edilmektedir.

Yönetici şirketlerin temel görevi, Ar-Ge projesi yürütülmesi değil, girişimcilerin yürüttükleri Ar-
Ge projelerine destek olunmasıdır. Teknoparklarda görevli personel girişimcilere kuluçka merkezi ve 
teknoloji transfer ofislerinde rehberlik etmekte ve girişimcilerin projelerinin başarıyla yürütmelerine 
destek olmaktadır. Bu amaçla dördüncü fıkranın üçüncü cümlesinde yapılan değişiklikle, desteklenecek 
program alanlarından mezunların Ar-Ge personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam 
edilebilmeleri ve böylece bu programlardan mezunların istihdamının arttırılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, akademik bilgi ile sanayi de yer alan 
bilginin ortaklaştırılarak yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bunlardan doğan 
çıktının artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, maddeye eklenen ilgili fıkra ile; Bakanlıkça 
belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisi Ar-Ge personel istihdam eden girişimcilerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
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Yükseköğrenimlerine ve mesleki eğitimlerine devam eden öğrencilerin alanlarıyla ilgili sanayinin 
beklenti ve ihtiyaçlarını gözlemlemelerine ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine 
imkân veren uygulama fırsatlarının arttırılmasına yönelik olarak ülkemizdeki özel sektörün Ar-Ge, 
yenilik ve teknoloji altyapısını güçlendirecek insan kaynağı girdisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda maddeye eklenen ilgili fıkra ile; Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan ve stajyer istihdam 
eden firmalara destek verilmesi için ilgili değişiklik yapılmaktadır.

Madde 6- Madde ile; 4691 sayılı Kanuna ek madde eklenmektedir. Ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla özel sektörün ayıracağı kaynaklarla 
sermayeye dayalı mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi için söz konusu düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 7- Madde ile; 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikle; Kanunda yer alan teşviklerin süresi uzatılmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, Bakanlıkların yeniden 
yapılanması kapsamında Maliye Bakanlığının adının “Hazine ve Maliye Bakanlığı”, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının adının ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle 
Bakanlık isimleri revize edilmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde yer alan girişimcilerin üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Eklenen 
ibare ile, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği hususu netleştirilmektedir.

Üçüncü fıkraya eklenen cümle ile; Kanun kapsamında destek, teşvik, muafiyetlerden yararlanan 
destek personeli sayısının belli bir ölçeğin altındaki girişimciler için artırılması ve böylece girişimcilerin 
ve Ar-Ge süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasının mevcut altıncı cümlesinde yapılan değişiklikle; Bölgede yer alan 
işletmelerde çalışan ve yüksek lisans veya doktora yapan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans 
yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği 
sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmesi için bölgede 
yer alan işletmelerde en az 1 yıl çalışmaları şartı, desteğin etkinliğini ve yaygın etkisini kısıtladığından 
dolayı “en az bir yıl süreyle” ibaresi madde metninden çıkarılmaktadır.

Ayrıca fıkraya mevcut altıncı cümleden sonra eklenen cümleler ile; esnek çalışma saatlerine uyumlu 
olarak Bölgede yer alan işletmelerde çalışan personellerin faaliyetlerinin bir kısmını Bölge dışında da 
yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amaçlanmaktadır.

Madde 8- Madde ile; 4691 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Yapılan değişikliklerle; Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin 
güçlendirilmesi için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Bölgelerde faaliyette bulunanlara 
sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının 
geçerlik süresinin uzatılması ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelere sermaye 
desteğinde bulunabilecek potansiyel yatırımcılar ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri girişimcilerinin 
bu kapsamdaki işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 500.000 TL’lik tutar günün şartlarına 
göre revize edilmekte ve sağlanan sermaye desteklerinin beklenen etkiyi doğurabilmesini teminen bu 
tutarların belirli bir süre ilgili şirketlerde kalması hedeflenmektedir.
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Madde 9- Madde ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinde değişiklik 
yapılarak, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda 
işlem kolaylığı sağlamak üzere usul ve esaslar belirlenmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna yetki 
verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 10 uncu maddesine fıkra 
eklenmektedir. Düzenlemeyle, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, nitelikli elektronik sertifika 
verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir 
biçimde tespit etmesi halinde, nitelikli sertifikayı kimlik kartına yükleyebileceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 11- Madde ile, Teklifle ihdas edilmesi öngörülen maddeler nazara alınarak 5070 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir.

Madde 12- Madde ile, 5070 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeyle, Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin elektronik 
sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmayacağına 
ilişkin hüküm maddeden çıkarılmaktadır.

Madde 13- Madde ile, 5070 sayılı Kanuna “elektronik mühürle” ilgili yeni bir madde eklenmektedir. 
Bilişim teknolojilerindeki değişim ve gelişime bağlı olarak Kanunun kapsamına elektronik mühür dahil 
edilmektedir. Bu kapsamda; elektronik mühür ve elektronik mühür sahibi tanımlanmakta, elektronik 
mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmakta ve elektronik mührün usul ve esasları düzenlenmektedir.

Hükümde, elektronik mührün hukuki niteliği de açıklığa kavuşturulmaktadır. Buna göre elektronik 
mühür, resmi mühür ile resmi olmayan fiziki mühür aynı hukuki nitelikte olacak ve elektronik mühür, 
fiziki olarak kullanılan mühür ile aynı hukuki sonucu doğuracaktır.

Ayrıca elektronik mühür oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suç haline getirilmekte ve 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik mühürle ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket 
etmesi halinde Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen idari para cezalarının uygulanacağı hükme 
bağlanmaktadır. Ancak Kanunun elektronik sertifikada sahteciliğe ilişkin 17 nci maddesi ile tüzel 
kişilere özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin 19 uncu maddesi elektronik mühür sertifikaları bakımından 
da uygulanacağından, bu maddeler yönünden ayrıca düzenleme yapılmasına gerek görülmemektedir.

Madde 14- Madde ile, 5070 sayılı Kanuna “internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve diğer 
elektronik sertifikalarla” ilgili yeni bir madde eklenmektedir. Bilişim teknolojilerindeki değişim ve 
gelişime bağlı olarak Kanunun kapsamına bu sertifikalar da dahil edilmektedir. Bu kapsamda; internet 
sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve diğer elektronik sertifikalar tanımlanmakta ve bu sertifikaların usul 
ve esasları düzenlenmektedir. Ayrıca elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik sertifikalarla 
ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen idari para 
cezalarının uygulanacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 15- 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun ile entegre 
devre topografyalarının tescili ve hak sahiplerinin haklarının korunması düzenlenmiş ve bu hakların 
tescil edilmesi ve sicil işlemlerinin yapılması görev ve yetkisi de Türk Patent ve Marka Kurumuna 
verilmiştir. Kurum tarafından sunulan sınai mülkiyet hakları ile ilgili sicil hizmetleri 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren tamamen e-devlet kapısı üzerinden yürütülmekte olup, bürokrasinin azaltılmasına 
yönelik çalışmalar kapsamında entegre devre topografyası tescil başvuruları kapsamında imza sirküleri 
talep edilmesinin uygulamaya dönük bir fayda sağlamadığı, gereksiz evrak yükü oluşturduğu tespit 
edilmiştir. Bu çerçevede madde ile, tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi 
uygulaması kaldırılmaktadır.



‒ 13 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 229)

Madde 16- Bir ticari işletmenin ticaret siciline tescilinde ilgiliye verilen onaylı sicil tasdiknamesinde 
işletmeyi temsile yetkili olanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Diğer taraftan işletmeyi temsile yetkili 
olanlarda sonradan değişiklik meydana gelmesi halinde, ticaret sicili müdürlüğünce söz konusu 
değişikliğin tescili ile birlikte, ilgililerin talebine bakılmaksızın sicil tasdiknamesi, önceden verilen 
tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci 
maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca 
imza sirküsü alınmaksızın, ellerinde mevcut bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir 
sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, Birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkanı getirilmektedir.

Madde 17- Madde ile; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenleme yapılarak temel bilimler tanımı 
revize edilmektedir. Kanunun mevcut halinde destek alanı yalnızca temel bilimler tanımı olan fizik, 
kimya, biyoloji ve matematik bölümleri olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte günümüz ihtiyaçlarına 
yönelik olarak desteklenmesi düşünülen yeni alanlar doğabilmektedir. Bu nedenle söz konusu dinamik 
yapıya uyum sağlamak, olası karışıklıkların önüne geçmek ve destek kapsamını temel bilimler dışında 
da bazı alanları ilave ederek genişletebilmek adına söz konusu düzenleme yapılmaktadır.

Madde 18- Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım personeli istihdamı üzerindeki 
yükün azaltılması amaçlanmaktadır. 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yapılan değişiklik ile, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği 
hususu netleştirilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yapılan değişiklikle; Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde çalışan ve yüksek lisans veya doktora yapan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek 
lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere bu merkezler dışında 
geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmesi 
için söz konusu merkezlerde en az 1 yıl çalışmaları şartı, desteğin etkinliğini ve yaygın etkisini 
kısıtladığından dolayı “en az bir yıl süreyle” ibaresi madde metninden çıkarılmaktadır. Fıkraya eklenen 
cümleler ile; doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin üniversitelerde ders vermeleri, böylece 
akademik bilgi ile sanayideki bilginin etkileşiminin artırılması, görece büyük ve kurumsal fırmalardaki 
bilgi ve tecrübenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) girişimcilere mentörlük yapılarak 
aktarılması amacıyla dışarıda geçirilen sürelerin destek kapsamına alınması sağlanmaktadır. Esnek 
çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak merkezlerde çalışan personelin faaliyetlerin bir kısmını 
merkez dışında da yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması 
amaçlanmaktadır.

Maddenin onuncu fıkrasında yapılan değişiklikle; temel bilimler tanımında yapılan değişiklik 
doğrultusunda teknik düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin onikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; sağlanan destek, tescil giderleri ile sınırlı iken 
kapsam genişletilerek desteğin etkisinin artırılması amaçlanmaktadır.

Maddeye eklenen, onüçüncü fıkra ile; Ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini 
geliştirmek ve desteklemek amacıyla var olan hibe mekanizmasının yanı sıra bu ekosistemin en 
önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının Bakanlık tarafından aktarılacak ödenekle kurulması 
ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklı girişim sermayesi fonlarının 
doğrudan ya da alt fonlar aracılığı ile yine teknoloji girişimcilerine sermaye olarak aktarılması 
durumunda özel sektörün de sermaye aktarmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Maddeye eklenen ondördüncü fıkra ise; Ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini 
geliştirmek ve desteklemek amacıyla özel sektörün ayıracağı kaynaklarla sermayeye dayalı 
mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
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Madde 19-Madde ile; 5746 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayılarının giderek artması 
ve Ar-Ge ekosisteminin ulaşmış olduğu gelişmişlik sebebiyle, 2 yıllık sürenin 1 yıl daha uzatılması 
amaçlanmaktadır.

Maddenin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bakanlıkların yeniden yapılanması kapsamında 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adının “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değişmesi 
nedeniyle Bakanlık ismi revize edilmekte, ayrıca mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri proje 
değerlendirme süreçlerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için de yürütülmesi ve Bakanlık tarafından 
yapılacak denetimlerin daha nitelikli hale gelmesi amacıyla metin revize edilmektedir.

Madde 20- Madde ile; 5746 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
Kanun kapsamında yer alan teşviklerin süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 21- Madde ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle; gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca tutulan veri tabanlarında bulunması halinde, tescil talebi doğrultusunda ilgili 
veri tabanından temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki ticaret sicili dosyasına aktarılabilmesi ve 
ticari işletme ile ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve 
maliyetle yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu veri tabanını tutan kurum ve kuruluşlar, imza beyanının sağladığı hukuki ve ekonomik 
güvenlik fonksiyonun devamı için veri tabanlarında bulunan imzaları 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ticaret sicili 
müdürlükleri ile paylaşmakla yükümlü kılınmıştır.

Veri tabanında bulunan imzaların elektronik ortamda temin edilebilmesi ile ticaret sicili 
müdürlüğünde huzurda imza beyanında bulunma zorunluluğu ortadan kalkacağından, uygulamanın bir 
sonucu olarak ticaret sicili işlemleri tamamen elektronik ortamda yerine getirilebilecektir.

Diğer taraftan, veri tabanında imzası bulunmayan şahısların imza beyanlarının ticaret sicili 
müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 
esasların belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmektedir.

Madde 22- Sermaye şirketlerini temsile yetkili olanlar ve bunların temsil şekilleri MERSİS 
(Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden elektronik ortamda 
görülebilmektedir. Diğer taraftan, pek çok kurum ve kuruluş şirket tarafından başvuru yapıldığında, 
başvuruda bulunan şahsın temsil şeklini kontrol ederek hukuki işlem güvenliğini tesis etmek amacıyla, 
şirketin imza sirküsü gibi aslında mevzuatımızda bulunmayan ancak zaman içerisinde uygulamada 
ortaya çıkan ilave belge istemektedir. Bu tür belgeler düzenlendiği gün şirketi temsile yetkililer dikkate 
alınarak oluşturulmaktadır. Ticaret sicili kayıtları anlık olarak MERSİS’e işlendiğinden ve elektronik 
ortamda anlık olarak görüntülenebildiğinden esasında imza sirküsü gibi belgeler tek başına hukuki 
işlem güvenliğini sağlamaya yetmemektedir. Kaldı ki, tescil ve ilan olunan bir olgu ile ilgili olarak, 
üçüncü kişiler imza sirküsüne güvenerek işlem yapmış olsa dahi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, üçüncü kişilerin kendilerine karşı sonuç doğurmaya 
başlayan ticaret sicili kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmeyeceğinden mağduriyet 
yaşamaları da kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca benzer belgelere ihtiyaç duyulması tacirin hem zaman 
hem de mali açıdan ilave yükümlülüklere neden olmaktadır.
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Bu minvalde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 373 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkra 
ile; ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında kamu 
kurum ve kuruluşlarınca ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belge ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanan ilanlar dışında ilave belge aranmaması hususunda düzenleme yapılarak hukuki 
işlem güvenliğinin sağlanması ve tacirler bakımından ilave işlem ve maliyet doğuran uygulamanın 
sonlandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 23- Madde ile, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli 
bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin kurulmasına imkân tanınması amaçlanmaktadır.

Madde 24- Yürürlük maddesidir.

Madde 25-Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1. Giriş
Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ ve 48 Milletvekili tarafından 30/09/2020 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 01/10/2020 tarihinde tali komisyon olarak 
Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/3112 esas numaralı 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 
Komisyonumuzun 06/10/2020 tarihinde yaptığı 9’uncu Birleşiminde Samsun Milletvekili Fuat 
KÖKTAŞ ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 
Türk Patent ve Marka Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği (YASED) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) temsilcilerinin 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye 
geçişin en önemli parametrelerinden biri olup bu bölgeler, ülkelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), 
teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak da tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile teknoparklar, 
üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve 
inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; 
akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yasal altyapıya kavuşan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversiteleri, araştırmacıları ve iş dünyasını bir araya getirmek 
suretiyle teknoloji üretimi ve ürünlerin ticarileşmesine olanak vermektedir. Adı geçen kanun ile 2001 
yılından günümüze kadar geçen sürede toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş ve 
bunların 71’i çalışmalarını sürdürmekte olup diğerleri ise yapılaşmalarını tamamlama aşamasındadır.

Ağustos 2020 itibarıyla; faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların 
sayısı 5.920’ye ulaşmış ve adı geçen merkezlerde istihdam edilen personel sayısı da 60.757 kişiye 
ulaşmıştır. Söz konusu bölgelerde tamamlanan Ar-Ge projesi sayısı 36.963, yürütülen Ar-Ge projesi 
10.208 adet olup bu merkezlerde toplam 317 yabancı/yabancı ortaklı firma yer almaktadır. Adı geçen 
bölgelerde faaliyette bulunan firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 1.201 ve başvuru süreci 
devam eden patent sayısı ise 2.734’tür.

16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile ülkemizin Ar-Ge ekosistemine önemli katkı sağlayan düzenlemeler yapılmış ve söz konusu 
düzenlemelerin uygulanması akabinde sahadan alınan geribildirimler, teknolojik gelişim ve dönüşüm 
ile ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak işbu Teklifte ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ar-Ge insan 
kaynağı kapasitesini artırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkışını ve gelişimini destekleme, 
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırma ile Ar-Ge ve yenilik ekosistemini 
güçlendirme amaçlanmaktadır.
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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile oluşturulan yapılar birbirini tamamlayan 
bir ekosistem oluşturmuş olup ülkemizin sahip olduğu Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin daha da 
geliştirilmesi için her iki Kanunun birbirini tamamlaması ve desteklenmesi suretiyle belirli bir 
noktaya ulaşan teknoloji yoğun çalışmaların katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürülmesi 
amaçlanmaktadır.

Dünyada teknoloji girişimciliğinin geldiği noktada üniversitelere yakın bölgelerde gerçekleştirilen 
üniversite-sanayi işbirliğinin yanında şehir merkezlerinde yer alan ortak çalışma alanlarında, kuluçka 
merkezlerinde, girişimciler etkileşim halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Teklif ile Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet 
gösteren yetkin kurum/kuruluş sayısı artırılmakta ve farklı ülke uygulamaları göz önüne alınarak; 
ülkemizdeki Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörleri arasında yer alan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerini Bakanlıkça belirlenecek 
şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkân tanınmakta ve bu şartlar çerçevesinde 
girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlanmaktadır. Girişimcilere 
sunulacak desteklerin yanı sıra ilgili idarelerden alınması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla verilmesine yönelik düzenleme ile 
girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.

Kanun değişikliği ile ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve destek-
lemek amacıyla var olan devlet desteklerinin yanı sıra bu ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan 
sermaye fonlarının özel sektörün ayıracağı kaynaklarla kurulması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Teknoparklarda faaliyette bulunan firmaların üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirdikleri projelerin 
hayata geçirilmesi, projelerde ortaya çıkan ürünlerin prototipinin oluşturulması, testlerinin yapılması 
amacıyla bölge yönetici şirketlerine altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi için yardım amaçlı verilen 
desteklere ilaveten Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipmanlara yönelik desteklerde 
verilebilecektir. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin 
artırılması, yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bunlardan doğan çıktının artırılması 
kapsamında Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisi Ar-Ge personeli istihdam eden 
girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Temel görevi girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projelerine destek olmak olan Teknopark yönetici 
şirketlerinde desteklenecek program mezunlarının Ar-Ge personeli statüsünde olmadan istihdam 
edilebilmeleri ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır. Yükseköğrenimlerine ve mesleki eğitimlerine 
devam eden öğrencilerin alanlarıyla ilgili sanayinin beklenti ve gereksinimlerini gözlemlemelerine 
ve bu gereksinimler doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine olanak veren uygulama fırsatlarının 
arttırılmasına yönelik olarak özel sektörün Ar-Ge, yenilik ve teknoloji altyapısını güçlendirecek insan 
kaynağı girdisinin desteklenmesi için Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan firmalara nakdi destek 
verilmesi hedeflenmektedir.

2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen özel 
sektör firmalarına “Ar-Ge Merkezi Belgesi” verilmektedir. Bu Kanunda 6676 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikle, tasarım faaliyetleri de destek kapsamına alınmış ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde 
yapmak isteyen özel sektör firmalarına “Tasarım Merkezi Belgesi” verilmeye başlanmış olup vergi 
indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi istisnası bu belgelere sahip 
firmalara sağlanan desteklerden bazılarıdır.
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Doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin üniversitelerde ders vermeleri, böylece akademik 
bilgi ile sanayideki bilginin etkileşiminin artırılması, görece büyük ve kurumsal fırmalardaki bilgi ve 
tecrübenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki girişimcilere danışmanlık yapılarak aktarılması sanayi  
ve  üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirecektir. Bu işbirliğinin özendirilmesi amacıyla Ar-Ge 
ve tasarım merkezi dışında geçirilen sürelerin destek kapsamına alınması sağlanmaktadır. Ayrıca, 
öngörülen düzenlemeler ile Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanmakta, 
nitelikli insan kaynağı ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve ülkemizin teknoloji alanında çekim merkezi 
haline gelmesi için yüksek lisans ve doktora eğitimi desteklenmektedir.

Geldiğimiz süreçte Ar-Ge ekosisteminin gelişmişliği giderek artmış, Ar-Ge ürünlerinin önemli bir 
bölümü ticarileşerek yurtdışına ihraç edilmektedir. Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki 
bu başarıların artık bir kültür haline geldiği, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayılarının giderek artması ve 
Ar-Ge ekosisteminin ulaşmış olduğu gelişmişlik birlikte değerlendirildiğinde faaliyet denetimlerinin 
uzatılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bununla birlikte, mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri proje 
değerlendirme süreçlerinin Ar-Ge ve tasarım merkezleri için de yürütülmesi ve Bakanlık tarafından 
yapılacak denetimlerin daha nitelikli hale gelmesi hedeflenmektedir.

Teklifle destek, teşvik ve muafiyetlerin süresinin uzatılarak; yüksek teknolojiye dayalı katma 
değeri yüksek ürünlerin payının arttığı, üreten, istihdam oluşturan ve insan gücünün niteliğinin arttığı 
bir ülke olma hedeflenmektedir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi sadece ülkede faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için değil 
toplumun geneli için son derece önemli olup Teklifle ulaşılması hedeflenen amaçlardan bir diğeridir. 
Çünkü iyi bir yatırım ortamı ekonomik büyümenin ve yoksulluğun azaltılmasında son derece önemli 
olan özel sektör yatırımlarının artmasını sağlayarak üretimin, verimliliğin, istihdamın, teknolojik 
ilerlemenin gelişimini desteklemekte ve genel refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası endeksler yatırım yapacak olan kişi ve kuruluşların yatırım yeri tercihlerini 
belirlemelerinde kolaylaştırıcı olmaktadır. Bu endekslerde ülkelerin iş yapma kolaylığı ve dolayısıyla 
sahip olduğu yatırım ortamının uygunluğu bakımından şirket kuruluşu ve vergi politikaları gibi 
alanlarda yatırımcıların korunması, şeffaflık, süre ve maliyetler ile ilgili yapılan düzenlemeler 
değerlendirilmektedir. Uluslararası doğrudan yatırımların küresel hareketliliği ülkelerin iş yapma 
kolaylığı ile yakından ilgili olup diğer ülkelere göre nispi anlamda, iş yapma kolaylığı daha fazla olan 
ülkelere daha fazla doğrudan yabancı sermaye girişi olmaktadır. Burada endekslerin geliştirilmesindeki 
amaç; iş yapma kolaylığı göstergelerini bir araya getirerek dünyanın iş yapma haritasını ortaya koyup, 
yatırım ortamının uygunluk seviyesine göre yatırımcıların karar vermesine ve yatırım için tercihlerin 
belirlenmesine yardımcı olmaktır.

İş yapma maliyetlerinin düşmesi, zaman tasarrufu, risklerin ve belirsizliklerin azalması ile 
piyasalardaki rekabetin artıp işletmelerin davranış biçimlerinin değişmesi beklenmektedir. Bu hedefler 
çerçevesinde hazırlanan çeşitli reformlar ile iş yapma faaliyetlerine engel oluşturan yasal düzenlemeler 
ve idari işlemler süreç içerisinde değişmekte veya kaldırılmaktadır. Uluslararası piyasalarla daha 
entegre hale gelme hedefi ile ülke ekonomik planlarını destekleyici şekilde gerçekleştirilen reformlar 
yatırım ortamını daha yatırım yapılabilir hale getirerek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı 
hedeflemektedir. Bu durum da büyümeyi hızlandırıp, istihdama olumlu etkide bulunmaktadır.

Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına büyük önem verilmekte olup bu 
kapsamda yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları, 2001 yılından bu yana Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde yürütülmektedir. YOİKK’in kurulmasındaki amaç 
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kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde; Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale 
getirmek, yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek 
politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında ulusal ve 
uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek bunlara 
çözüm üretmektir.

Bu bağlamda, Teklifle Türkiye’deki iş yapma kolaylığının artırılması amaçlanmış olup, hem 
ülkemizde bulunan veya gelecek olan uluslararası doğrudan yatırımların, hem de yerli firmalarımızın 
bürokratik süreçlerde ve süreç maliyetlerinde daha etkin ve hızlı yol almaları hedeflenmiştir. Bu 
vesileyle bu Teklifin ülkenin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyerek ekonomimizin gelişimine katkı 
vermesi beklenmektedir.

Teklif kapsamında imza sirkülerinin kamu kurumları tarafından talep edilmemesi ve bunun yerine 
MERSİS kayıtlarının esas alınması, imza sirkülerinin talep edilmesinin özel kanunlarda düzenlendiği 
üç uygulamaya son verilmesi, taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin bir araç 
olarak kullanımı için düzenlenmesi, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının 
oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Teklifle; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda değişiklikler yapılarak; elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir biçimde tespit etmesi halinde, nitelikli 
sertifikayı kimlik kartına yükleyebileceği düzenlenmekte, elektronik mühür ve elektronik mühür 
sahibi tanımlanmakta, elektronik mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmakta, internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ve bu sertifikaların usul ve esasları düzenlenmektedir.

2. Teklifin İçeriği
2/3112 esas numaralı Kanun Teklifi ile

Ø Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisinin verilmesi ve bölge 
ile ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kuruluna teknoloji konusunda faaliyet gösteren ilave 
bir kurumun daha temsilcisinin katılması,

Ø  Teknoloji geliştirme bölge alanı dışında da kuluçka merkezi açılmasına Değerlendirme 
Kurulunun Kararı ve Bakanlık izni ile imkân tanınması,

Ø Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerinin 
yürürlüğe girebilmesi için Bakanlık izni aranması ve adı geçen bölgede yer alan firmalar için, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilmesi, bölgede 
faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve 
bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmelerin fesh edilmiş sayılacağı,

Ø Teknoloji geliştirme bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra Ar-
Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlara yönelik Bakanlıkça destek verilebilmesi 
ve adı geçen bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, 
iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere destek verilebilmesi, buna 
ilaveten stajyerler içinde destek verilebilmesi,

Ø Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi 
geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve 
geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın 
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alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konularak 
kullanılması şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında 
değerlendirilecektir. Belirtilen bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2023 
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuş olup bu sürenin 31/12/2028 tarihine kadar 
uzatılması,

Ø Bölgedeki şirketlere sermaye desteği sağlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
1 milyon TL’ye kadar sağladıkları desteklerin bu şirketlerce ödenmesi gereken kurumlar vergisi kurum 
kazancından indirilmesi ve sağlanan desteğin en az 4 yıl boyunca ilgili şirkette kalması,

Ø Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini 
desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılması, bu fonlardan veya bu 
fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından sağlanan desteğin kurum kazancında vergi hesaplamasında belli kısıtlar dahilinde indirim 
konusu yapılması,

Ø  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 aktarmaları ve aktarmanın yapılmasından itibaren geçici hesabın 
oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutarın Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın 
alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmasında 
kullanılma şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında 
değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte adı geçen 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,

Ø  Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihalelerde, ihale sürecinde şikayet ve itirazen şikayet 
başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda işlem kolaylığı sağlamak üzere usul 
ve esaslar belirlenmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna yetki verilmesi, entegre devre topografyaları 
tescilinde e-devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak olması nedeniyle imza sirküleri talep edilmemesi 
ile tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküsü alınmaksızın, ellerinde mevcut bulunan 
ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin 
seçimlerine katılabilme imkânı getirilmesi,

Ø  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile 
bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınması ve şirketten bu kayıtlara ilişkin 
ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan 
ilan dışında hiçbir belge istenmemesi,

Ø Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, belirli malvarlığı grupları üzerinden de 
gruplama yoluyla (alacak, stok, hammadde, ekipman gibi) rehin kurulmasına imkân tanınması,

Ø E-imzanın yeni kimlik kartlarına yüklenebilmesine imkân tanınmakta ve elektronik belgenin 
veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü 
garanti eden, resmi mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haiz “Elektronik Mühür”ün 
Kanun kapsamına alınması,
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Ø  Site sahibi ile ilişkilendirmeyi sağlayacak elektronik kayıt, SSL Belgesi ile Google tarafından 
aranan GlobalSign ve VeriSign gibi yabancı şirketler tarafından verilen güvenli site belgesi ülkemizde 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen, denetlenen şirketler tarafından da 
verilebilmesi için elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası 
verebilmesi,

gibi esaslı değişiklikler öngörülmektedir.

3. Komisyon Görüşmeleri
Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

Teklifin birinci imza sahibi Samsun Milletvekili Sayın Fuat KÖKTAŞ tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø  Emek yoğun ekonomiden bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli paramet-
relerinden bir tanesinin de teknoloji geliştirme bölgeleri yani Teknoparklar olduğu, 2001 yılında 4691 
sayılı Kanun’la kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yasal zemine kavuştuğu ve 2001 yılından 
itibaren bugüne kadar 85 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulduğu, bunlardan 71 tanesinin faal, 
diğerlerinin de yapımlarının tamamlanma aşamasında olduğu,

Ø Eylül 2020 itibarıyla teknokentlerde Ar-Ge çalışması yürüten firma sayısının 6.005’e ulaştığı 
ve yaklaşık 60 bin personele istihdam sağlandığı, tamamlanan Ar-Ge proje sayısının 37.363 ve devam 
eden proje sayısının 10.219 olduğu, teknoloji geliştirme bölgelerinde 322 yabancı veya yabancı ortaklı 
firmanın yer almakta olduğu, tescil edilen patent sayısının 1.200 ve başvuru süreci devam eden patent 
sayısının da 2.700’ü geçtiği,

Ø  2008 yılında 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkı 
sağlayan Ar-Ge merkezlerinin belgelendirilmesi resmiyet kazandığı, 1.236 Ar-Ge merkezinde yaklaşık 
65 bin personel istihdam edildiği ve adı geçen merkezlerde tamamlanan proje sayısının 44 bin, yürütülen 
proje sayısının da yaklaşık 15 bin olduğu, Ar-Ge merkezlerinde tescilli patent sayısının 7 bini, başvuru 
yapılan patent sayısının ise 17 bini geçtiği,

Ø 2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’la tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezi gibi desteklenmesinin önünün açıldığı, 5746 
sayılı Kanun’un adının “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun” olarak değiştirildiği ve Kanunun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun’la oluşturulan yapıların birbirlerini tamamlayan bir ekosistem ortaya 
çıkardığı,

Ø  Teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasına karar verilen Değerlendirme Kurulu’nda teknoloji 
konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş sayılarının arttırıldığı,

Ø  Ülkemizde Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan teknoloji geliştirme bölgesi 
yönetici şirketlerinin bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerinin Bakanlıkça belirlenecek şartlar 
çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkân tanındığı ve bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin 
destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlandığı,

Ø Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra, ilgili idareden alınması gereken iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerince verilmesiyle girişimcilere 
önemli kolaylıklar sağlandığı,
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Ø Ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının özel sektörün ayıracağı 
kaynaklarla kurulmasının ve güçlendirilmesinin amaçlandığı,

Ø  Verilen desteklerin yanı sıra, Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alan ekipmanlara yönelik 
destekler de verilebileceği,

Ø Yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bunlardan doğan çıktının artırılması 
kapsamında Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisinin, Ar-Ge personeli istihdam eden 
girişimcilerin desteklenmesinin de hedeflendiği,

Ø Teklifle, gerçekleşecek olan destek, teşvik ve muafiyetlerin süresinin uzatılarak üreten, istihdam 
oluşturan, yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılacağı, Ar-Ge ve ileri teknoloji yatırımlarına 
büyük destekler sağlanarak teknoloji üreten bir ülke olmanın hedeflendiği,

Ø Teklifin ana amaçlarından bir tanesinin de yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğu, uluslararası 
endekslerin yatırım yapacak olan kişi ve kuruluşların yatırım yeri ve tercihlerini belirlemede kolaylaştırıcı 
rol oynadığı ve bu endekslerde ülkelerin iş yapma kolaylığı ve dolayısıyla sahip olduğu yatırım 
ortamının uygunluğu bakımından şirket kuruluşu ve vergi politikaları gibi alanlarda yatırımcıların 
korunması, şeffaflık, süre ve maliyetlerle ilgili yapılan düzenlemelerin değerlendirildiği, hem ülkemizde 
bulunan veya gelecek olan uluslararası doğrudan yatırımcıların hem de yerli firmalarımızın bürokratik 
süreçlerde ve süreç maliyetlerinde daha etkin ve hızlı yol almalarının hedeflendiği,

Ø 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda değişiklikler yapılarak elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan, güvenilir biçimde tespit etmesi hâlinde nitelikli sertifikayı kimlik 
kartına yükleyebileceği hususu düzenlenmekte, elektronik mühür ve elektronik mühür sahibi 
tanımlanmakta, elektronik mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmak suretiyle internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ile bu sertifikaların usul ve esaslarının düzenlendiği,

Ø  İmza sirkülerinin kamu kurumları tarafından talep edilmemesi ve bunun yerine MERSİS 
kayıtlarının esas alınması, imza sirkülerinin talep edilmesinin özel kanunlarla düzenlendiği üç 
uygulamaya son verilmesi,

Ø Taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin bir araç olarak kullanılması için 
düzenlenmesi ve elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat alt yapısının oluşturulmasının 
amaçlandığı,

Ø Teklifin yasalaştığında, AR-GE ve inovasyonun daha hız kazanacağı ve ülkemizde yatırımın 
önünün açılacağı, 

ifade edilmiştir.

 Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø İlk teknoparkın 1985 yılında İstanbul’da kurulduğu, 2001 yılında Teknoloji Bölgeleri 
Kanunu’nun kabul edildiği ve bugün itibarıyla 71’i aktif çalışan toplam 85 teknokentin mevcut 
olduğu ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının güncel verileri dikkate alındığında teknokentlerdeki 
verimsizliğin açıkça ortaya çıktığı ve teknoloji bölgelerinin yabancı yatırım çekmekte başarısız olduğu 
ve adı geçen bölgelerde faaliyet gösteren 5.920 firmadan sadece 317 tanesinin yabancı ortaklı olduğu ve 
geçen 20 yılda dünyanın büyük yazılım ve donanım şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapma konusunda 
ikna edilemediği,
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Ø  2018 yılında 152 üniversitenin bütçelerinin ortalama yüzde 4’ünü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 
harcadığı, bütçesinin yüzde 15 ve fazlasını Ar-Ge faaliyetlerine harcayan üniversite sayısının sadece 8 
olduğu ve üniversitelerin teknolojiye kaynak ayırmadığı,

Ø Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan payın diğer ülkelere kıyaslandığında düşük olduğu, 
araştırma ve geliştirme için bütçeden yaklaşık 40 milyar TL harcanmasına rağmen bunun ülkenin 
toplam zenginliğinin sadece yüzde l’ine tekabül ettiği, oysa OECD ülkelerinin ortalamasının yüzde 
2,4 olduğu Güney Kore’nin yüzde 4,5, Japonya’nın ise yüzde 3,3 gibi oranlarda teknolojiye kaynak 
ayırdığı,

Ø  Ar-Ge ve üniversitelere daha fazla kaynak aktarılmadığı ve sanayi için gerekli yatırım 
imkânlarını sağlamadığı sürece ileri gidilemeyeceği ve üniversite-sanayi iş birliğinin ve üniversitede 
öğretilen bilginin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesinin bu ülkenin kurtuluşunun anahtarı olduğu,

Ø Teknoparklara teşvik verilmesine rağmen ihracatta yüksek teknoloji ürün oranının sürekli 
azaldığı, OECD raporuna göre, elektronik, bilgisayar ve optik alanında on binde 13 olan 2012 yılı 
oranı, 2015 yılında on binde 11’e, 2018 yılında da on binde 9’a düştüğü,

Ø Esas sorunun Ar-Ge’nin ötesine geçilememesi ve ürün odaklı çalışma konusunun bilinememesi 
olduğu ve bu konuda yeterli sayıda uzman personel olmadığı, bir fikirden prototip üretildiği ancak 
bunun nihai ürüne dönüştürülerek pazarlanamadığı, teknoparklarda çok sayıda kalifiye eleman yetiştiği 
ancak bunların çalışmak için yurtdışına gittiği ve bu merkezlerin gelişmiş ülkelere eleman sağladığı,

Ø Teknoparkı olan tüm üniversitelerin içinin teknopark statüsünde olması gerektiği ve firmalar ile 
üniversitelerin bir arada yer almak suretiyle üniversite ve sanayinin iç içe yaşaması gerektiği, mevcut 
durumda teknoparkların üniversiteleri gayrimenkul yatırımcısı durumuna getirdiği ve devletin teşvik ve 
desteğinden üniversitelerce gelir elde etme kapısı olarak görüldüğü,

Ø Pandemi sürecinde de açıkça görüldüğü özellikle yazılım alanında işlerin online yapıldığı ve 
projenin nerede yapıldığının önemli olmadığı dolayısıyla verilecek desteklerin proje bazlı olması 
gerektiği,

Ø  Ülkemizde faaliyette bulunan teknokentlerin mevcut yapısıyla bugüne kadar dünyada söz 
sahibi olan tek bir markayı bünyesinden çıkaramadığı, 2019 yılında dünyanın en değerli 500 markası 
araştırmasında ne yazık ki tek bir Türk markasının yer almadığı ve Türkiye’nin en değerli 100 markası 
arasında serüveni teknoloji geliştirme bölgelerinde başlamış herhangi bir firma bulunmadığı,

Ø  Kanun teklifinin üniversite bünyelerindeki teknokentler ile teknoparklar arasındaki net ayrım 
çizgisini ya da benzerlikleri ayrıntılamadığı,

Ø Teklifin 3’üncü maddesinde tanımlanan Değerlendirme Kurulu’na ülke kaynaklarının doğru ve 
verimli kullanımı için mücadele eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de eklenmesinin 
faydalı olacağı, yapılan çalışmaların her branştan mühendislik hizmetini barındırdığı düşünüldüğünde 
TMMOB’un tüm bileşenleriyle teknoloji geliştirme bölgelerine sunacağı katkının yadsınmaması 
gerektiği,

Ø  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin tanımının, görevinin ve oluşumunun 
yeterince açık olmadığı, değerlendirme kurulunun mevcut yönetimden daha bağımsız bir kurul olarak 
çalışması sağlanabilirse yararlı olacağı, yeni kurulacak bölgelerin mevcut organize sanayi bölgeleri 
sahasında ve yakınında kurulmasının gerek teknoloji etkileşimi gerekse altyapı ve üstyapı kullanım 
ortaklığı açısından önemli olduğu,
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Ø Ar-Ge yenilik ve tasarım faaliyetleri yerindelik ve uygunluk denetiminin mevcut durumda 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülürken, Teklifin 19’uncu maddesi ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri 
tarafından gerçekleştirilir hükmü ile bir kamu görevi olan denetim yetkisinin devrine, paylaşılmasına 
karşı çıkılması gerektiği ve düzenlemenin mevcut haliyle korunması gerektiği,

Ø  Teklifin, öncelikle araştırma ve geliştirmenin sayısını ve kalitesini artıracağına ve tasarım 
merkezleri sayısında artış olacağına,

Ø Teklifle, destek ve teşvik verilmesi, istihdam yaratılması, bürokrasinin azaltılması maliyetlerin 
düşürülmesi, teknolojik yatırımların ve gelişmenin topluma yayılması, doğrudan yabancı sermayenin 
geliştirilmesi gibi birçok farklı alanda düzenleme yapıldığı,

Ø İhracatta yüksek teknoloji ürün oranının geçmişe kıyasla azalmasının nedeninin ülkemizin 
ihracatındaki artıştan kaynaklandığı ve oransal olarak o yüzden düşük görüldüğü,

Ø  Teklifle öngörülen düzenlemelerle doğrudan Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesi beklenirken Ar-Ge binası yapımı gibi hususlarda kütlevi madde boyutları olacak alanlara 
da destek verilmesi kararının dikkat çekici olduğu, büyük maliyetle ve tematik kümelenmenin çok 
belirgin olmadığı teknoloji gelişme bölgelerinde bu denli yaygın atölyelerin ve Ar-Ge binalarının 
yapılmasının büyük ve gereksiz masraflara yol açabileceği,

Yürütmeyi temsilen komisyon toplantısına katılan ve kanun teklifine ilişkin görüşleri alınan Sanayi  
ve  Teknoloji  Bakan  Yardımcısı  Dr. Çetin Ali DÖNMEZ ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal MACİT tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø Teknoparkın şehir merkezinde bir kuluçka merkezi açabilmesi için bazı şartların belirlenmesi 
gerektiği, belli bir doluluk oranı, fiziksel olarak asgari şartlar ile belli bir fınansal kapasiteye ulaşmış 
olması gerektiği,

Ø  Denetimlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 
her yıl yerinde ziyaret yapılarak yapıldığı, ayrıca etki değerlendirmesine benzer şekilde bütün bu 
teknoparklardan alınan verilerin dünyadaki endekslere de dikkate alınarak hazırlanan performans 
göstergesi listelerinin her yıl kamuoyuna açıklandığı ve her teknoparka da bu endekslerdeki verilere dair 
zayıf ve güçlü oldukları yönlerin belirlenerek bu eksiklikleri bir sonraki yılda düzeltmeleri noktasında 
bir karne verildiği,

Ø  Teklif ile ilk defa girişim sermayesi kavramına bu kadar açık bir şekilde yer verilmesinin devrim 
niteliğinde bir düzenleme olduğu, Cumhurbaşkanına tanınan tutar ve oranlarla ilgili yetki verilmesinin 
yerinde bir karar olduğu ve yasal değişikliğe ihtiyaç duyulmaksızın söz konusu yetkinin büyük bir 
esneklik sağladığı,

Ø Teknoparklarda biriken paraların bu ekosistemde harcanması gerektiği, bu kaynağın devletin 
kamunun parası olmayacağı, Fona konulan kaynağın bizzat Teknoparkın parası olduğu ve repo ve 
mevduat oluşturma yerine girişimci sermayenin teşvik edildiği,

Ø Teknoparklarda giriş-çıkış kontrollerinin yapıldığı, yönetici şirketin görevlerinden birinin de 
çalışanların ve firmaların fiilen bölgede çalışıp çalışmadığını denetlemek olduğu,

Ø 2008 yılında yürürlüğe giren Kanun ile bir firmanın Ar-Ge merkezi kurabilmesi için ayırması 
gereken personel sayısı minimum 50 iken bu sayı önce 30’a daha sonra da 15’e düşürüldüğü ve bugün 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısının 1.500’e ulaştığı ve çalışan personel sayısının da 60 bini 
geçtiği, iki yıllık sürenin 2008 yılında 50 tane personel ayırma mantığıyla ve az sayıdaki bir firma için 
kurgulandığı,



‒ 25 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 229)

Ø  Teklifin 19’uncu maddesinde yapılan değişiklikle iki yıllık süre yerine üç yıllık süre 
verilmesinin sebebinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayılarının giderek artması ve Ar-Ge ekosisteminin 
ulaşmış olduğu gelişmişlik sebebiyle, yumuşak denetimin teknoparklara yaptırılacağı, 2 yıllık sürenin 
1 yıl daha uzatılması öngörülerek daha derinlikli ve kapsamlı bir denetim yapılmasının amaçlandığı, 
Bakanlık olarak üç yıl içerisinde denetim yapıldığında projenin Ar-Ge olup olmadığından ziyade bunun 
çıktısı, personelin niteliğinde değişme ve ticarileşmenin hangi boyutlara geldiği ile patent sayısından 
ziyade artık patentlerden elde edilen gelirlere bakılması gerektiği,

ifade edilmiştir.

4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul 
edilmiştir.

2/3112 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 2’nci maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (ee) bendinde yer alan “biyoloji lisans programları ile” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine” ibaresi eklenmek suretiyle desteklenecek 
programların belirlenmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yükseköğretim Kurulundan görüş 
alması amaçlanmaktadır.

Ø  Teklifin çerçeve 3’üncü maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “faaliyet gösteren” ibaresinden sonra gelmek üzere “en 
az biri özel kuruluştan olmak şartıyla” ibaresi eklenerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, 
Değerlendirme Kurulunda, Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren iki 
kurum veya kuruluştan en az birinin özel kuruluş olması sağlanmaktadır.

Ø  Teklifin 4’üncü ve 5’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 6’ncı maddesi ile 4691 sayılı Kanuna eklenen ek 3’üncü maddenin birinci 
fıkrasının dördüncü cümlesinin madde metninden çıkarılması ve fıkraya birinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere “Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 
TL ile sınırlıdır.” cümlesi eklenmek suretiyle ilgili dönemde bu Kanun kapsamında yararlanılan kazanç 
istisnasının yüzde iki olarak belirlenen aktarılacak tutarın yirmi milyon Türk lirası ile sınırlı olduğu 
netleştirilmiştir.

Ø  Teklifin çerçeve 7’nci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan “aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle” 
ibaresinin eklenmesi ve çerçeve 7’nci madde ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin 
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.” cümlesi eklenmek suretiyle teknoloji geliştirme 
bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin daha önce 
olduğu gibi damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır.

Ø  Teklifin 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, ll’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci ve 16’ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir.
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Ø  Teklifin 17’nci maddesi ile değiştirilen 5746 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının 
(o) bendinde yer alan “biyoloji lisans programları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim 
Kurulundan alınan görüş üzerine” ibaresi eklenmek suretiyle değişiklik yapılmış olup desteklenecek 
programların belirlenmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yükseköğretim Kurulundan görüş 
alması amaçlanmaktadır.

Ø  Teklifin 18’inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine eklenen on dördüncü 
fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar 
yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır.” cümlesi eklenmek suretiyle gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerince pasifte geçici hesaba aktarılacak üst tutar belirlenmektedir.

Ø Teklifin 19’uncu, 20’nci, 21’inci, 22’nci ve 23’üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 24’üncü ve 25’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul 
edilmiştir.

Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun 
Teklifinin tamamı, değiştirilen maddeler dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek ve anlamı netleştirmek 
amacıyla; terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon 
mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, Manisa Milletvekili Semra KAPLAN KIVIRCIK ile Antalya Milletvekili 
Abdurrahman BAŞKAN özel sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Mustafa	Elitaş	 Fahri	Çakır	 Ahmet	Çolakoğlu 
 Kayseri Düzce Zonguldak
 Kâtip Üye Üye
	 İffet	Polat	 Müzeyyen	Şevkin	 Ayhan	Altıntaş
 İstanbul Adana Ankara
  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Abdurrahman	Başkan	 Şahin	Tin	 Yasin	Öztürk
 Antalya Denizli Denizli
 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhim vardır)
 Üye Üye Üye
	 Mehmet	Erdoğan	 Osman	Boyraz	 Ali	Kenanoğlu
 Gaziantep İstanbul İstanbul
   (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Tacettin	Bayır	 Mehmet	Cihat	Sezal	 Tahsin	Tarhan

 İzmir Kahramanmaraş Kocaeli

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Semra	Kaplan	Kıvırcık	 Hacı	Özkan

 Manisa Manisa Mersin

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

  Üye

  Fuat	Köktaş

  Samsun  
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	 Tahsin	Tarhan	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Müzeyyen	Şevkin
 Kocaeli Manisa Adana

	 	 Tacettin	Bayır
	 	 İzmir
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	 	 	 Ali	Kenanoğlu
	 	 	 İstanbul
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	 Ayhan	Altıntaş	 	 Yasin	Öztürk
	 Ankara	 	 Denizli
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(Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve 
48 Milletvekilinin Teklifi)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

SAMSUN MİLLETVEKİLİ FUAT KÖKTAŞ VE 
48 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate 
alınarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 4691 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (s) ve (ee) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiştir,

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığını,”

“s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle 
genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; 
girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis 
hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, 
mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek 
hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı 
yapıları,”

“ee) Desteklenecek Programlar: 
Yükseköğretim kurumlarının matematik, 
fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile 
Bakanlıkça belirlenecek diğer programları,”

“ff) Kuluçka Girişimcisi: Kuluçka 
merkezlerinde yer alan AR-GE, teknolojik 
yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan 
ve nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri 
süre Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen erken 
aşama girişimcileri,

gg) AR-GE Binası: Bölgelerde AR-GE, 
tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere 
tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge 
hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer 
aldığı yapıyı,

hh) Atölye: Girişimciler tarafından AR-GE, 
yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç 
duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu 
yapıyı ya da alanı,

MADDE 1- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate 
alınarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 4691 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (s) ve (ee) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiştir, 

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığını,”

“s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle 
genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; 
girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis 
hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, 
mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek 
hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı 
yapıları,”

“ee) Desteklenecek Programlar: 
Yükseköğretim kurumlarının matematik, 
fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile 
Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine 
Bakanlıkça belirlenecek diğer programları,”

“ff) Kuluçka Girişimcisi: Kuluçka 
merkezlerinde yer alan AR-GE, teknolojik 
yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan 
ve nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri 
süre Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen erken 
aşama girişimcileri,

gg) AR-GE Binası: Bölgelerde AR-GE, 
tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere 
tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge 
hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer 
aldığı yapıyı,

hh) Atölye: Girişimciler tarafından AR-GE, 
yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç 
duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu 
yapıyı ya da alanı,
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ıı) Stajyer: Yükseköğretim Kurulunca 
yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim 
Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul 
ve kurumlarında verilmesi uygun görülen 
her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen 
teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim 
programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki 
bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi, 
sektörün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek 
üretim ve hizmet ortamında yetişmek amacıyla 
işletmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,”

MADDE 3- 4691 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “ya da Bölge sınırı değişikliğine” ibaresi 
“, Bölge sınırı değişikliğine ya da Bölge alanı 
iptaline” şeklinde değiştirilmiştir.
“Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık 
temsilcisi başkanlığında, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık 
tarafından belirlenecek teknoloji konusunda 
faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan birer 
temsilcinin katılımı ile Değerlendirme Kurulu 
oluşturulur.”

MADDE 4- 4691 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra, mevcut yedinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar, mevcut 
dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler, mevcut 
onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas 
sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı 
aranır.”

ıı) Stajyer: Yükseköğretim Kurulunca 
yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim 
Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul 
ve kurumlarında verilmesi uygun görülen 
her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen 
teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim 
programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki 
bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi, 
sektörün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek 
üretim ve hizmet ortamında yetişmek amacıyla 
işletmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,”

MADDE 3- 4691 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan “ya da Bölge sınırı değişikliğine” ibaresi 
“, Bölge sınırı değişikliğine ya da Bölge alanı 
iptaline” şeklinde değiştirilmiştir.
“Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık 
temsilcisi başkanlığında, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık 
tarafından belirlenecek teknoloji konusunda 
faaliyet gösteren en az biri özel kuruluştan olmak 
şartıyla iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin 
katılımı ile Değerlendirme Kurulu oluşturulur.”

MADDE 4- 4691 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra, mevcut yedinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar, mevcut 
dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler, mevcut 
onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas 
sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı 
aranır.”
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“Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi 
tarafından bölge alanları dışında Değerlendirme 
Kurulunun kararı üzerine Bakanlıkça izin 
verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilir. 
Bu kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka 
girişimcileri yer alabilir. Bu kapsamda açılacak 
merkezler ve buralarda yer alacak girişimcilerde 
aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun 
kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve 
istisnalar, bu merkezlerde de aynen uygulanır. 
Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları dahil 
olmak üzere, bu merkezlere dair diğer tüm iş 
ve işlemlerde bu Kanun ve ilgili yönetmelik 
hükümleri uygulanır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici 
şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım 
faaliyetinde bulunan firmalar için iş yeri açma 
ve çalışma ruhsatı ilgili mevzuat çerçevesinde 
Bakanlık il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve 
bu kapsamda denetlenir.” 
“Ayrıca Bölge alanında mücbir sebep halleri 
dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde 
Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına 
ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte 
ortadan kalkar. Bu durum, Bakanlık tarafından 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir.”

“Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin 
projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren 
yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir 
proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları 
bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, 
sözleşme fesh olunmuş sayılır. Fesih tahliye 
nedenidir.”

MADDE 5- 4691 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, 
dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek 
program” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer 
alan “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi 
tarafından bölge alanları dışında Değerlendirme 
Kurulunun kararı üzerine Bakanlıkça izin 
verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilir. 
Bu kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka 
girişimcileri yer alabilir. Bu kapsamda açılacak 
merkezler ve buralarda yer alacak girişimcilerde 
aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun 
kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve 
istisnalar, bu merkezlerde de aynen uygulanır. 
Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları dahil 
olmak üzere, bu merkezlere dair diğer tüm iş 
ve işlemlerde bu Kanun ve ilgili yönetmelik 
hükümleri uygulanır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici 
şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım 
faaliyetinde bulunan firmalar için iş yeri açma 
ve çalışma ruhsatı ilgili mevzuat çerçevesinde 
Bakanlık il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve 
bu kapsamda denetlenir.” 
“Ayrıca Bölge alanında mücbir sebep halleri 
dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde 
Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına 
ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte 
ortadan kalkar. Bu durum, Bakanlık tarafından 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir.”

“Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin 
projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren 
yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir 
proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları 
bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, 
sözleşme fesh olunmuş sayılır. Fesih tahliye 
nedenidir.”

MADDE 5- 4691 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, 
dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek 
program” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer 
alan “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Bölgelerde alt yapı, idare binası, AR-
GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası 
ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman 
ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri 
ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik 
yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek 
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 
hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları 
ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık 
bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere 
karşılanabilir.”
“Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve 
teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam 
edilen desteklenecek programlar mezunu 
personele de aynen uygulanır.”

“Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam 
ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, 
iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak 
ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça 
yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde 
destek verilebilir.

Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden 
firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle 
sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle 
belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.”

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

MADDE 6- 4691 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- 1/1/2022 tarihinden 
itibaren geçici 2 nci madde kapsamında yıllık 
beyanname üzerinden istisna edilen kazançları 
tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 
bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba 
aktarılır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın 
sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere 
yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim 

“Bölgelerde alt yapı, idare binası, AR-
GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası 
ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman 
ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri 
ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik 
yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek 
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 
hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları 
ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık 
bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere 
karşılanabilir.”
“Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve 
teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam 
edilen desteklenecek programlar mezunu 
personele de aynen uygulanır.”

“Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam 
ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, 
iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak 
ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça 
yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde 
destek verilebilir.

Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden 
firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle 
sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle 
belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.”

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

MADDE 6- 4691 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- 1/1/2022 tarihinden 
itibaren geçici 2 nci madde kapsamında yıllık 
beyanname üzerinden istisna edilen kazançları 
tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde 
olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici 
bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında 
aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık 
bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu 
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sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması 
veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 
bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde 
faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye 
olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili 
yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu 
Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden 
istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, 
ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi 
istisnasına konu edilemez. Bu fıkra kapsamında 
aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık 
bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır. Bu tutar 
nedeniyle zamanında alınmayan vergiler 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 
Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve 
oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7- 4691 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde, 
ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde 
ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
mevcut altıncı cümlesinde yer alan “en az bir yıl 
süreyle” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
fıkraya mevcut altıncı cümlesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan 
AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari 
geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan 
gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname 
üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek 
suretiyle terkin edilir.”
“Toplam personel sayısı onbeşe kadar olan 
Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak 
uygulanır.”

tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna 
kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım 
yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi 
yatırım fonu paylarının satın alınması veya 
girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu 
Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde 
faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye 
olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili 
yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu 
Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden 
istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, 
ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi 
istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle 
zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu 
fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da 
ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar 
artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7- 4691 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde, 
ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde 
ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 
fıkraya mevcut ikinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut altıncı 
cümlesinde yer alan “en az bir yıl süreyle” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış ve fıkraya mevcut 
altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.

“31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan 
AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari 
geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan 
gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname 
üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek 
suretiyle terkin edilir.”
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“Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde 
gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam 
çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak 
kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde 
ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri 
süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen 
bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye 
kadar artırılabilir.”

MADDE 8- 4691 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi 
“31/12/2028” şeklinde, “Bakanlık tarafından 
uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere” 
ibaresi “bu Kanun kapsamındaki projelerin 
finansmanında kullanılmak üzere” şeklinde, 
fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “500.000” 
ibaresi “1.000.000” şeklinde, fıkranın dördüncü 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki projelerin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 
desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl 
boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların 
satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen 
ya da tamamen geri alınması halinde indirim 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Şikayet ve itirazen şikayet başvuru 
dilekçelerinde yer alması gereken diğer bilgiler 
ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere, 
bunların sunuluş şekli ile bu başvuruların 
elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”

“Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen 
kağıtlar damga vergisinden istisnadır.”
“Toplam personel sayısı on beşe kadar olan 
Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak 
uygulanır.”
“Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde 
gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam 
çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak 
kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde 
ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri 
süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen 
bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye 
kadar artırılabilir.”

MADDE 8- 4691 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi 
“31/12/2028” şeklinde, “Bakanlık tarafından 
uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere” 
ibaresi “bu Kanun kapsamındaki projelerin 
finansmanında kullanılmak üzere” şeklinde, 
fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “500.000” 
ibaresi “1.000.000” şeklinde, fıkranın dördüncü 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki projelerin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 
desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl 
boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların 
satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen 
ya da tamamen geri alınması halinde indirim 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru 
dilekçelerinde yer alması gereken diğer bilgiler 
ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere, 
bunların sunuluş şekli ile bu başvuruların 
elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”
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MADDE 10- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanununun 10 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 
nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimlik 
bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 
vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit 
etmiş ise, nitelikli sertifikayı kimlik kartına 
uzaktan güvenilir bir biçimde yükleyebilir.”

MADDE 11- 5070 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 20- Bu Kanunun uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.”

MADDE 12- 5070 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 21- Bu Kanunun 19 uncu 
maddesi hükmü, elektronik sertifika hizmet 
sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve 
kuruluşları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 13- 5070 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“Elektronik mühür
EK MADDE 1 - Elektronik mühür, başka bir 

elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin 
bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan 
elektronik veridir.

Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü 
oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk 
tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterliklerdir.

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya 
verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, 
belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü 
garanti eden delil kaydıdır.

Elektronik mühür, resmi mühür dâhil her 
türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.

Elektronik mühür oluşturma amacı ile ilgili 
mühür sahibinin rızası veya talebi dışında; mühür 
oluşturma verisi veya mühür oluşturma aracını 

MADDE 10- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanununun 10 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 
nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimlik 
bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 
vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit 
etmiş ise nitelikli sertifikayı kimlik kartına 
uzaktan güvenilir bir biçimde yükleyebilir.”

MADDE 11- 5070 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 20- Bu Kanunun uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.”

MADDE 12- 5070 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 21- Bu Kanunun 19 uncu 
maddesi hükmü, elektronik sertifika hizmet 
sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve 
kuruluşları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 13- 5070 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“Elektronik mühür
EK MADDE 1- Elektronik mühür, başka bir 

elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin 
bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan 
elektronik veridir.

Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü 
oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk 
tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterliklerdir.

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya 
verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, 
belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü 
garanti eden delil kaydıdır.

Elektronik mühür, resmî mühür dâhil her 
türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.

Elektronik mühür oluşturma amacı ile ilgili 
mühür sahibinin rızası veya talebi dışında; mühür 
oluşturma verisi veya mühür oluşturma aracını 
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elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları 
yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen 
mühür oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz 
elektronik mühür oluşturanlar bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenmesi halinde, bu cezalar yarısına kadar 
artırılır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya 
ilişkin hükümler, kıyasen elektronik mühür 
hakkında da uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili 
hak, yetki ve yükümlülükleri, elektronik mühür 
hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere 
aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları hakkında 18 inci maddede belirtilen 
idari para cezaları uygulanır.”

MADDE 14- 5070 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası 
ve diğer elektronik sertifikalar

EK MADDE 2- İnternet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası, bir internet sitesi ile bu 
sitenin sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin 
bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıttır.

Benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik 
sertifikalar, elektronik veriyi şifreleme veya 
verinin bütünlüğünü, inkâr edilemezliğini ve 
kaynağını belirleme gibi amaçlarla kullanılmak 
üzere elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
tarafından açık anahtar altyapısı vasıtasıyla 
üretilen sertifikalardır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya 
ilişkin hükümler, kıyasen internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında da 
uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili 
hak, yetki ve yükümlülükleri, internet sitesi 

elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları 
yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen 
mühür oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz 
elektronik mühür oluşturanlar bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenmesi halinde, bu cezalar yarısına kadar 
artırılır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya 
ilişkin hükümler, kıyasen elektronik mühür 
hakkında da uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili 
hak, yetki ve yükümlülükleri, elektronik mühür 
hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere 
aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları hakkında 18 inci maddede belirtilen 
idari para cezaları uygulanır.”

MADDE 14- 5070 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası 
ve diğer elektronik sertifikalar

EK MADDE 2- İnternet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası, bir internet sitesi ile bu 
sitenin sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin 
bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıttır.

Benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik 
sertifikalar, elektronik veriyi şifreleme veya 
verinin bütünlüğünü, inkâr edilemezliğini ve 
kaynağını belirleme gibi amaçlarla kullanılmak 
üzere elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
tarafından açık anahtar altyapısı vasıtasıyla 
üretilen sertifikalardır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya 
ilişkin hükümler, kıyasen internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında da 
uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili 
hak, yetki ve yükümlülükleri, internet sitesi 
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kimlik doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında 
da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket 
eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
hakkında 18 inci maddede belirtilen idari para 
cezaları uygulanır.”

MADDE 15- 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı 
Entegre Devre Topografyalarının Korunması 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun 81 inci maddesinin beşinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imza 
sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti” ibaresi 
“sicil tasdiknamesi” şeklinde, ikinci cümlesinde 
yer alan “imza sirkülerinin” ibaresi “sicil 
tasdiknamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“o) Desteklenecek programlar: Yükseköğretim 
kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji 
lisans programları ile Bakanlıkça belirlenecek diğer 
programları,”

MADDE 18- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “temel bilimler” ibareleri “desteklenecek 
program” şeklinde ve “diğerleri için yüzde 
sekseni gelir vergisinden müstesnadır” ibaresi 
“diğerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilir” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkranın dördüncü cümlesinde 
yer alan “Bilim,” ibaresi ve “en az bir yıl süreyle” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya 
aşağıdaki cümleler eklenmiş, onuncu fıkrasında 
yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek 
program” şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan 

kimlik doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında 
da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket 
eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
hakkında 18 inci maddede belirtilen idari para 
cezaları uygulanır.”

MADDE 15- 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı 
Entegre Devre Topografyalarının Korunması 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun 81 inci maddesinin beşinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imza 
sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti” ibaresi 
“sicil tasdiknamesi” şeklinde, ikinci cümlesinde 
yer alan “imza sirkülerinin” ibaresi “sicil 
tasdiknamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“o) Desteklenecek programlar: Yükseköğretim 
kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji 
lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan 
alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer 
programları,”

MADDE 18- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “temel bilimler” ibareleri “desteklenecek 
program” şeklinde ve “diğerleri için yüzde 
sekseni gelir vergisinden müstesnadır” ibaresi 
“diğerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilir” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkranın dördüncü cümlesinde 
yer alan “Bilim,” ibaresi ve “en az bir yıl süreyle” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya 
aşağıdaki cümleler eklenmiş, onuncu fıkrasında 
yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek 
program” şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan 
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“Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
onikinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri 
ve “tescil” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde 
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 
çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Buna ilave olarak Ar-Ge veya 
tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine 
konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 
yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen 
durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler 
dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı 
teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi 
olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından 
yüzde elliye kadar artırılabilir.”

“(13) Girişim sermayesi desteği: 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 193 sayılı Kanunun 89 
uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum 
kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. 
Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 
1.000.000 Türk lirasını aşamaz. Bu oranları ve 
parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört 
katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
girişim sermayesi yoluyla destek almış firmalara 

“Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
onikinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri 
ve “tescil” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde 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 
çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Buna ilave olarak Ar-Ge veya 
tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine 
konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 
yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen 
durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler 
dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı 
teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi 
olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından 
yüzde elliye kadar artırılabilir.”

“(13) Girişim sermayesi desteği: 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 193 sayılı Kanunun 89 
uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum 
kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.
Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 
1.000.000 Türk lirasını aşamaz. Bu oranları ve 
parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört 
katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
girişim sermayesi yoluyla destek almış firmalara 
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sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından 
itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde 
kalmaması, payların satılması ya da yatırılan 
sermayenin kısmen ya da geri alınması halinde 
4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri 
uygulanır.

(14) 1/1/2022 tarihinden itibaren 3 üncü 
madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden 
yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk 
Lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi 
pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu tutarın, 
geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar 
Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak 
üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu 
paylarının satın alınması veya girişim sermayesi 
yatırım ortaklıkları ya da 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. 
Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve 
oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19- 5746 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” 
ibaresi “üç” şeklinde ve sekizinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin 
yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen 
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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. 
Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve 
oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19- 5746 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” 
ibaresi “üç” şeklinde ve sekizinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin 
yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen 
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teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri 
tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılan 
denetimlerde nihai karar mercii Bakanlıktır.”

MADDE 20- 5746 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” 
ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına 
imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum 
ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza 
verilerinden elektronik ortamda temin edilerek 
merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına 
kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri 
tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, 
imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret 
sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul 
ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ 
ile belirlenir.”

MADDE 22- 6102 sayılı Kanunun 373 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 
ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler 
ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili 
kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara 
ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen 
belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.”

MADDE 23- 20/10/2016 tarihli ve 6750 
sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı 
üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu 
anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan 
her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır 
varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi 
halinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı 
rehnedilmiş sayılır.”
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“Bir işletmenin belirli bir taşınır varlık 
grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi halinde 
4 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi 
uygulanmaz.”

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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