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Üretim Reform Paketi Yasasında Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette 

Bulunan Firmalar İle İlgili Düzenlemeler 

 
 

18/06/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup, yürürlüğe girmiştir. 
 

Söz konusu yasada, TGB de yer alan firmaları ilgilendirebilecek düzenlemelere ilişkin özet aşağıda, 

yasanın ilgili maddeleri en altta verilmiştir. 
 

 Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de Sanayi Sicili Kanunu kapsamına 

alınmıştır. (17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci 
ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir.) 

o Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak 

zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi 
siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından 

aranır. Yeni açılan sanayi işletmeleri, beyannamelerini faaliyete başladıkları tarihten 
itibaren iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda 

göndermekle mükelleftir. 
o Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline 

kaydolmayanlara herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 1 Temmuz 2018 

tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. 
 Temel bilimler (Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans 

programları) alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri firmalarına parasal destek verilecektir. 
o Destekten, Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans 

programları alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden 

firmalar 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yararlanacaktır. 
o Desteğin uygulamasına ilişkin Olarak Bakanlık tarafından ilave açıklama yapılması ya da 

Yönetmelikle düzenleme yapılması beklenmektedir. 
o Bu destek, her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu ile sınırlı olmak üzere 
verilecektir. 

o Destek, bu personelin her birine ödenen aylık ücretin, o yıl için uygulanan asgari ücretin 

aylık brüt tutarı kadarlık kısmı olarak ve iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

o Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel 
bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır. 

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından 

elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde 
tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı 

olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi 
tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler 

kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı 

ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar 
artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu 

kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 

 Kamu İhale Kanunu kapsamında; mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, 

%15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 



tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi 

ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan 

malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat 
avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de 

%15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. 
 Kamu İhale Kanunu kapsamında; yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile 

yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta 
yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum 

tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve 
ekipmanın yerli malı olması şarttır. 

 

“MADDE 3- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta 

ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu 

maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin 

çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları 

işletenler sanayici sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden 

santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten 

işletmeler de bu madde şümulüne girer.” 

MADDE 4- 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2- Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak 

sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında 

salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. 

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak 

zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline 

kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim 

kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca 

doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle 

mükelleftir.” 

MADDE 5- 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye göre 

müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir.” 

MADDE 6- 6948 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3- Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden 

sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 

sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar 

hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen 

idari para cezası uygulanır. 

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken 

beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.” 

 “Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; 

kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili 



madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini 

kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.” 

MADDE 62- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ee) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans 

programlarını,” 

MADDE 63- 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“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, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu destek, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-

Ge personeline de aynen uygulanır.” 

MADDE 64- 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri 

maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan 

yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına 

bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre 

tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak 

kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli 

harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam 

harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam 

harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 74- 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş 

ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir. 

“c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat 

avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen 

ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden 

istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif 

eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.” 

“d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının 

veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve 

yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan 

edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli 

malı olması şarttır.”” 

 


