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SİRKÜLER 

 

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıda belirtilen (14) numaralı 

bent eklenmiştir.   

 

“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 fıkra kapsamında aktarılması 

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

 

Söz konusu düzenleme ile ilgili ikincil mevzuat beklenmektedir.  

 

Ancak düzenlemenin şu anki durumuna göre 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

üzerinden yapılacak Ar-Ge indirim tutarının 1.000.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda bu 

tutarın %2’si oranında 2022 yılında bir fon ayrılması ve bu fonun pasifte geçici bir hesaba aktarılması 

gerekir. Fon tutarının, 31.12.2022 tarihine 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. Buna göre işlem tesis edilmemesi durumunda 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi 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. İkincil mevzuat ile yapılacak düzenlemeler sonrasında ayrıca 

bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Saygılarımla,  

                                                                                                                        Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici 

                                                                                                                       Yeminli Mali Müşavir 


