TGB’LERDEKİ GİRİŞİMLERE YÖNELİK TEŞVİKLER

DETAYLI BİLGİ FORMU

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki Girişimlere Yönelik Teşvikler
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren Girişimcileri aşağıda belirtilen teşviklerden
yararlandırmaktadır. Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım geliştirme odaklı projeleri olan Firmalar ve Girişimciler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösterecekleri
ofis, bina veya üzerine inşaat yaparak/yaptırarak kullanacağı arsaları kiralayabilmekte olup satın alma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, TGB Yönetici Şirketleri,
iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimcileri Ön Kuluçka programına tabi
tutabilir ve bunun için girişimciye kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilir. TGB’lerde esasen Ar-Ge, tasarım ve yazılım projeleri yürütülebilmekte olup seri
imalat yatırımlarına sadece herhangi bir TGB içinde başlatılıp tamamlanan Ar-Ge veya tasarım projeleri sonucu elde edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ArGe Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nce ilan edilen yüksek teknoloji alanlarındaki Ar-Ge Teknolojik Ürünün üretilmesine yönelik olmak kaydıyla izin
verilebilmektedir.

Aşağıdaki bilgiler
•

Mevzuat ve Kaynaklar

•

Tanımlar

•

TGB’lerde yer alan Girişimlere sağlanan Teşvikler

•

TGB’lerde yer alma süreci

•

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Mevzuat ve Kaynaklar
•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri haritası

•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri istatistikleri

•

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

•

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

•

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Tanımlar
Tanım

Açıklama

Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(TGB)

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya
enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline
dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez
veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokent

İhtisas Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (İhtisas TGB)

Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgeleri

Yönetici Şirket

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu anonim şirket

Girişimci

Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişiler

Üretim Birimi

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

Kuluçka Merkezi
(İnkübatör)

Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve
teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar

Ön Kuluçka

İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin
geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapılar

Dijital (sayısal) üretim ve
tasarım laboratuvarı

Bilgi ve tasarımların paylaşıldığı uluslararası iş birlikleri dahil, talepte bulunanların erişimine açık ortak laboratuvar ve paylaşım platformu

Yönetici Şirket

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu anonim şirket

Ar-Ge Projesi

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek
tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen proje

Tasarım Projesi

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek
tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel
esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen proje

İhtisas Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (İhtisas TGB)

Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgeler

Proje Kabul Belgesi

Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve
uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Tanım

Açıklama
kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş
proje kodunu içeren belge

Tasarım Faaliyeti

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin
işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü

Yazılım

Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını
sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde,
tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim
şekillerinin tümü

Teknolojik Ürün

Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak
ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürün

Ar-Ge’ye dayalı üretim
faaliyetleri

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

Ar-Ge Personeli

Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenler

Tasarım Personeli

Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenler

Araştırmacı

AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin
yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar

Tasarımcı

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya
tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip
diğer kişiler

Yazılımcı Personel

Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personel

Teknisyen

Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

Destek Personeli

AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel

Temel bilimler

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları

Proje Kabul Belgesi

Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve
uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve
kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş
proje kodunu içeren belge

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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TGB’lerde yer alan Girişimlere sağlanan Teşvikler
Teşviklerin listesi:
•

Kuluçka merkezinde yer alan girişimler için İndirimli Kira Ücreti uygulaması

•

Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

•

İthal Eşya İçin Vergi Ve Harç İstisnaları

•

Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası

•

SGK Primi İşveren Hissesinin Yarısı Oranında Desteklenmesi

•

Temel Bilimler Alanlarında En Az Lisans Derecesine Sahip Personel İstihdamına Yönelik Ücret Desteği

•

Yazılım Satışında KDV İstisnası

•

Girişim Sermayesi Yatırımlarına Vergisel Teşvik

•

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personeli için TGB’lerde Çalışma İmkânı

•

Üniversite Öğretim Üyeleri için TGB’lerde Şirket Kurma, Ortak Olma ve/veya Yönetimlerinde Görev Alma İmkânı

•

Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmada Kolaylık

•

Teknolojik Ürün Yatırım izni

# Teşvik
Kuluçka merkezinde yer alan
1 girişimler için İndirimli Kira
Ücreti uygulaması

Açıklama
•

Bölge yönetici şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip
olanlar için %25 ve diğerleri için %50’sinden fazla olamaz.

•

Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya
da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

2 Kazançlar için Gelir ve
Kurumlar Vergisi İstisnası

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

3 İthal Eşya İçin Vergi ve Harç
İstisnaları

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük
vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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# Teşvik

Açıklama

•

Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden
müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge
ve tasarım personeli sayısının %10’unu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir.

•

Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje
kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin
ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın
bilgilendirilmesi zorunludur.

•

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora
yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı
ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge
yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.

4 Çalışan Gelir Vergisi Stopajı
İstisnası

SGK Primi İşveren Hissesinin
5 Yarısı Oranında
Desteklenmesi

Temel Bilimler Alanlarında En
6 Az Lisans Derecesine Sahip
Personel İstihdamına Yönelik
Ücret Desteği

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021

•

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan
personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

•

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin Kanun kapsamında bölge dışında gerçekleştirilen
faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen oran karşılığı ücretleri de bu
madde kapsamında değerlendirilir.

•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki yönetici şirketler bu destekten yararlanan işverenlerin ilgili mevzuata göre gerekli
şartları taşıyıp taşımadığını denetlemek, şartların taşınmadığının tespiti hâlinde durumu işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine 10 iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.

•

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu
personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 2 yıl süreyle Bakanlık bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır.

•

Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam
edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

•

Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını
değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portalüzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu
değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

•

Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık
dönemler halinde gerçekleştirilir.
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# Teşvik

Açıklama
•

7 Yazılım Satışında KDV İstisnası

8 Girişim Sermayesi
Yatırımlarına Vergisel Teşvik

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021

Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin
ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden
ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

•

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve
sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim
ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

•

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

•

1/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda
gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye
destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının
tespitinde indirim konusu yapılır.

•

İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirası’nı aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar
indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

•
•

İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır.

•

Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin
iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilir.
o

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye
desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması
zorunludur.

o

İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana
tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu
ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde
yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak
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DETAYLI BİLGİ FORMU
# Teşvik

Açıklama
ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar
düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve
istisnalar] dikkate alınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç
duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

•

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
9 Üniversite Personeli için
TGB’lerde Çalışma İmkânı

Üniversite Öğretim Üyeleri
için TGB’lerde Şirket Kurma,
10 Ortak Olma ve/veya
Yönetimlerinde Görev Alma
İmkânı

11 Yabancı Uyruklu Personel
Çalıştırmada Kolaylık

12 Teknolojik Ürün Yatırım İzni

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre
yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen
öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

•

Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler,
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

•

Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal güvenlik
açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü
maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından
karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez.

•

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri
uygulanmaz.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir,
kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
•

Bölgelerde 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge veya Tasarım Personeli
çalıştırılabilir.

•

Bu kapsamda işletmelerce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvurularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri
Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır ve bu doğrultuda Bölgelerde Ar-Ge veya Tasarım Personeli istihdam edilebilir.

•

İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan
yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma
konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir.
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DETAYLI BİLGİ FORMU
# Teşvik

Açıklama
•

Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan
işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir.

•

Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve
bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

TGB’lerde yer alma süreci
Girişim Türü

Tescil Edilmiş Vergi Mükellefi
İşletmeler

Vergi Mükellefi Olmayan Yeni
Girişimciler

Süreç

•

Firmalar ve girişimciler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösterecekleri ofis, bina veya üzerine inşaat yaparak/yaptırarak kullanacağı
arsaları kiralayabilmekte olup satın alma imkânı bulunmamaktadır.

•

Firmalar ve girişimciler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri’ne Ar-Ge, tasarım ve/veya yazılım odaklı, teknolojik, yenilikçi ve
yüksek katma değer içeren konulardaki projelerine dair bilgilerle başvuru yaparlar. Yönetici Şirketler, bünyelerinde oluşturdukları
Komisyonlar’da firma ve girişimcilerin projelerini değerlendirerek uygun bulmaları halinde “Proje Kabul Belgesi” düzenlenir ve projelerini
yürütmek üzere TGB bünyesinde ofis, bina veya arsa kiralama (yer tahsisi) imkânı sunulur.

•

İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış Girişimciler için Ön
Kuluçka Programı kapsamında Kuluçka Merkezinde yer tahsisi yapabilir.

•

TGB yönetici şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar
için %25’inden, diğerleri için %50’sinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis
edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

•

İşletmeler, bir TGB içerisinde başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya Tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için
gerekli olan yatırımı, Yönetici Şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel
Müdürlüğü tarafından ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin verilir), herhangi bir TGB içerisinde
yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü
alınarak öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu
defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle
Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin
tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

•

Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için Uygulama Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini
oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği

Teknolojik Ürün Üretimi
Yatırımcıları

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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DETAYLI BİLGİ FORMU
Girişim Türü

Süreç
çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi
konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte Yönetici Şirkete müracaat eder.
•

Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör
uzmanı olmak üzere, en az 5 kişilik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve bir ay içerisinde bu
komisyon tarafından teknolojik ürün olup olmadığına ve Bölge içerisinde yatırımının uygunluğuna yönelik gerekli inceleme ve
değerlendirme yapılır.

•

Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili aşağıdaki hususları değerlendirir:
o

Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı

o

Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı

o

Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı

o

Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı

o

Sahip olduğu teknik özelliklerin veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği

o

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

o

Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı

o

Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği

o

Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri

Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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