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7033 Nolu Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Kanunu 
Yayınlandı 

 

Özet 
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanun’un Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine yönelik mevzuat kapsamında getirdiği 
değişiklik ve eklemeler bulunmaktadır. 
 
Kapsam 
 
Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’da Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu nezdinde 
değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Öte 
yandan, öğrencilerin Teknopark 
ve Ar-Ge Merkezlerinde staj 
yapmasına yönelik 
uygulamalarla Yükseköğrenim 
Kurulu yetkilendirilmiş ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
nezdinde alan tahsisine yönelik 
damga vergisi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 

Temel Bilimler 
Mezunu Personele 
Sağlanan Desteklerin 
Kapsamının 
Genişletilmesi (Md. 62 
ve 63) 

01.08.2016 tarihinden itibaren 
geçerli olan Ar-Ge Reform 
Paketi kapsamında Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği Temel bilimler 
mezunu personel istihdam 

edilmesi durumunda, temel 
bilimler mezunu personelin her 
birine ödedikleri aylık ücretin o 
yıl için uygulanan asgari ücretin 
aylık brüt tutarı kadarlık 
kısmının, iki yıl süreyle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanacağı hükme 
bağlanmıştı. 
 

Yayınlanan 7033 sayılı iş bu 
kanunla aynı destek 
mekanizması, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına eklenmiş olup 1 
Temmuz 2017 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
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 
kısmının, iki yıl süreyle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanacağı belirtilmiştir. 
Ancak bu kapsamda her bir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
firmasına sağlanacak destek, 
ilgili ayda Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi firmasında istihdam 
edilen toplam personel 
sayısının yüzde onunu 
geçemeyecek olup, bu destek 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
yönetici şirketlerinde istihdam 
edilen temel bilimler mezunu 
Ar-Ge personeline de aynen 
uygulanabilecektir. 
 
Mevzuat kapsamında Temel 
Bilimler tanımı Yükseköğretim 
kurumlarının matematik, fizik, 
kimya ve biyoloji lisans 
programlarını, kapsamaktadır. 
 

Teknoparklarda Elde 
Edilen Kazançlarda 
Kurumlar Vergisi 
İstisnası 
Uygulamasına 
Yönelik Değişikler 
(Md. 64): 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu’un geçici 2. 
Maddesi’ne göre Teknokent 
yönetici şirketlerin Teknokent 
uygulaması kapsamında elde 
ettikleri kazançları ile Bölgede 
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 müstesnadır.  
 

7033 sayılı Kanun’la Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nun geçici 2. 
maddesinde yapılan 
değişiklikle,  teknoparklarda 
faaliyet gösteren gelir ve 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin kazançlarının 
gayri maddi hakların satılması, 
devri veya kiralanmasından 
elde edilmesi halinde, 
istisnadan yararlanılmasını; 
 

- Bu hakların ilgili mevzuat 
çerçevesinde tescil, kayıt veya 
bildirim şartına bağlama, 
 
- Mükellefin gayri maddi hak 
geliri ve varsa bağlı olduğu 
grubun satış hasılatına göre 
tescil şartına bağlı olmaksızın 
belgelendirme usulüne tabi 
tutma, 
 
- İstisnadan yararlanacak 
kazancı; bu kazancın elde 
edilmesine yönelik faaliyetler 
kapsamında gerçekleştirilen 
nitelikli harcamaların toplam 
harcamalara oranına isabet 
eden kısmı ile sınırlandırma, bu 
oranı toplam harcama tutarını 
aşmamak üzere yüzde 30’una 
kadar artırımlı uygulatma ve 
nitelikli ve toplam harcamaları 
tanımlama, 
 
konusunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 
Düzenlemeyle ayrıca, 
uygulamaya ilişkin usul ve 
esasları belirleme konusunda 
Maliye Bakanlığı ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yetkili kılınmış olup, 
önümüzdeki dönemlerde 

konuya ilişkin alınan kararlar 
doğrultusunda uygulamaya 
geçilecektir,  
 

Yükseköğreniminin 
son senesinde olan fen 
ve mühendislik 
öğrencilerinin 
Teknoparklarda ve 
Ar-Ge Merkezlerinde 
zorunlu staj 
yapmasına yönelik 
düzenleme (Md. 19) 

Yükseköğretim Kurulu, Devlet 
yükseköğretim kurumlarının 
fen ve mühendislik bilimleriyle 
sınırlı olmak üzere, öğrencilerin 
öğrenimlerinin son yılında bir 
yarıyılı özel sektör 
işletmelerinde, 
teknoparklarda, araştırma 
altyapılarında, Ar-Ge 
merkezlerinde ya da sanayi 
kuruluşlarında uygulamalı 
eğitimle tamamlamalarını 
zorunlu kılmaya yetkili 
kılınmıştır. Bunun yanında, 
uygulamalı eğitimin zorunlu 
kılınacağı bölümleri belirli 
yükseköğretim kurumlarıyla 
ve/veya belirli fakülte ya da 
bölüm ve programlarla sınırlı 
tutmaya da yetkilendirilmiş 
olup önümüzdeki dönemlerde 
konuya ilişkin kararlar 
doğrultusunda uygulamaya 
geçilecektir. 

Teknokentler 
bünyesinde bulunan 
arsaların tahsisine 
yönelik işlemlerin 
damga vergisinden 
istisna edilmesi (Md. 
7) 
 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli 
(2) sayılı Tablonun “IV - Ticari 
ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” 
başlıklı bölümüne eklenen fıkra 

ile teknoloji geliştirme 
bölgelerinde bulunan 
arsaların tahsisine ilişkin olarak 
düzenlenen sözleşmeler ve 
taahhütnameler damga 
vergisinden müstesna 
tutulmuştur. 
 

Teknokentler 
bünyesinde bulunan 
arsaların tahsisine 
yönelik işlemlerin 
tapu ve kadastro 
harcından istisna 
edilmesi (Md. 8) 

Harçlar Kanunu’nun 59. 
maddesinde yapılan değişiklikle 
teknoloji geliştirme 
bölgelerinde bulunan 
arsaların tahsisi nedeniyle şerhi 
gerektiren işlemleri ile bu arsa 
ve üzerine inşa edilen binaların 
tahsis edilene devir ve tescili 
işlemleri ve cins değişikliği 
işlemleri ile tapu ve kadastro 
harcından müstesna 
tutulmuştur. 
 
Teknokentler 
bünyesinde bulunan 
arsaların tahsisine 
yönelik işlemler 
üzerindeki emlak 
vergisinden istisna 
edilmesi (Md. 10) 
 
Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. 
maddesinde yapılan 
değişiklikle; teknoloji 
geliştirme bölgelerinde yer 
alan binalar emlak vergisinden 
müstesna tutulmuştur.  
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Aşağıdaki bağlantılar yoluyla, ilgili kanun metinine erişebilirsiniz. 
 

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

 

 

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişiyle temasa geçebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

Özlem Elver Karaçetin 

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı  
ozlem.elver@tr.pwc.com  
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