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2022 yılı itibari ile 4691 sayılı kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 
kurumlar için yeni karar açıklandı. Vergi muafiyetlerinden yararlanan ve 5746 sayılı Kanun ile Ar-
Ge ve tasarım indirimlerinden yararlanmış olan şirketler için yeni dönem başlıyor. Söz konusu 
olan şirketlerin tamamı, muafiyet tutarlarının bir kısmını girişim sermayesi olarak yatırımlarına 
devir etme zorunluluğu ile karşı karşıyalar.   
 
Açıklanan zorunluluk 4691 ve 5746 sayılı kanunlar ile belli oldu. Son duruma bakılacak olduğu 
zaman teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde elde edilen yazılımlardan, tasarım ve Ar-Ge 
faaliyetlerine kadar her şeyde 1 milyon TL üzerinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından tutarların %2’sinin pasif ve geçici bir hesaba aktarılması gerekiyor.   
 
Aktarılması zorunlu kılınan tutarlar geçici hesapların oluşturuldukları yılların son günlerine kadar 
girişim sermayesi fonu adı altında satın alınması gereken ya da 4691 sayılı kanunla belirlenen 
kuluçka merkezlerinde faaliyetlerine devam eden girişimcilerin sermayesi olarak ayrılması şartı 
öne çıkıyor.   
 
Devir yükümlülük yıllık sınırı ise 20 milyon TL olarak belirlendi. 
 
Pasifte geçici hesaplara alma işlemlerinin ne zaman yapılması gerektiğine dair net bir tarih 
açıklaması gelmedi. Fakat fon içerisine alınacak tutarların istisna ya da indirim tutarlarına bağlı 
olmasından dolayı bu dönemin sona ermesi gerekiyor.  
 
Beyannamede Zarar Olursa Nasıl Bir Uygulama Devreye Giriyor? 
 
Teknopark genelinde elde edilen istisna kazançlar zarar olsa bile düşülebiliyor. Ar-Ge 
indirimlerinde kazançların bulunması durumunda uygulamalar meydana geliyor. Kazançların 
yetersiz kalması gibi durumlar meydana geldiği zaman yararlanılamayan tutarlar bir sonraki yıla 
devir işlemleri meydan geliyor. Kazançların bulunmaması gibi durumlar söz konusu olursa da Ar-
Ge indirimlerinden yararlanamayan işletmeler o yıl içerisinde fon ayırmak zorunda olmayacaklar.  
 
Yetersiz olarak meydana gelen gelirlerden dolayı kullanılamayan tutarların geneli sonraki yıllara 
devir işlemleri meydana gelecek. Gelir yetersizliklerinin olmasından dolayı Ar-Ge indirimleri gibi 
faktörlerden yararlanamayan şirketlerin zorunlulukları bu yıl için ortadan kaldırılacak.   
 
Fonların Nereye Harcanması Gerekiyor? 
 
Fon tutarları geçici bir hesapta yılın sonuna kadar Türkiye genelinde yerleşik girişimciler için 
yatırım yapmaları üzere kurulan girişim sermayesi yatırım fonlarındaki paylarını satın almaları 
yanı sıra birden çok faktörle gözlenecektir. Girişim sermayeleri yatırım ortaklıkları ve 4691 sayılı 
kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyetlerine devam eden diğer girişimciler için 
ortak sermaye olma şartı yer almıştır.   
 
 



4691 sayılı kanunda yer alan kuluçka girişimcileri kuluçka merkezlerinde bulunan Ar-Ge, 
teknolojik anlamda gözlenen yeniliklerin yanı sıra yazılım ve tasarım faaliyetlerinde yer alan 
nitelikleri ile bu merkezlerde yer alabilecekleri süre bakanlık yönetmeliklerinde yer alan erken 
aşama girişimcileri olarak öne çıkıyor. Bu alanda yer alan girişimciler de sermaye koyma şartıyla 
karşı karşıyalar.   
 
Diğer bir yandan yatırım yapılacak olan alanların nitelikleri ile ilgili net bir karar açıklanmadı. Bu 
yüzden de her alanda yer alan girişimciler, girişim sermayesi fonu ya da kuluçka girişimcilerine 
yatırım yapabilecekler.   
 
Fonları Her Yıl Ayırmak Gerekiyor mu? 
 
Kanun ile açıklanan istisna ve indirimlerin devam etmesi durumunda, şartlar sağlanıyor mu 
sağlanmıyor mu kontrol edilmesi ardından sermaye ve yatırımların yıllık olarak tahsis edilmesi 
zorunlu bir hal alıyor.   
 
Harcama / Yatırım Yapılmaması Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenecek? 
 
Belirlenen tutarlar bulunan yıl sonuna kadar aktarılmaması gibi durumlar meydana gelirse, 
açıklanan kanun nezdinde yıllık beyanname işlemleri üzerinden %20 oranlarında kesinti 
meydana gelecek. Mevcut olunan yılda kullanılan Ar-Ge indirimlerine konu edilmesi mümkün 
değil. Belirlenen tutarlardan dolayı zamanlarında tahsil edilememiş olan vergilerden vergi 
cezalarına kadar her şey bu alandan tahsil edilir.  
 
Fon hesaplarına alınmış olan hatta mevcut konumda birikimleri yapılan tutarların sonunun ne 
olacağı net değil. Kanun metni incelenecek olduğu zaman söz konusu tutarla ilgili bağlayıcı bir 
hüküm yer almıyor. Bu yüzden de tutar sermayelere ilave edilebileceği düşünülüyor. 
 
Kurumların yanı sıra tam mükellefiyete tabi olarak girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları 
ile beraber girişim sermayeleri yatırım ortaklarının hisse senetlerinde elde edilecek kar payları 
01.01.2013 tarihi itibari ile kurumlar vergilerinden istisna hale getirilmiştir. Bundan dolayı da kar 
dağıtımları ardından katların dağıtılacak olduğu kurumda vergi ödenmesi meydana gelmez. 
Kuluçka girişimcileri ile elde edilen kar payları da aynı madde içerisinde vergilerden istisna hale 
gelmiştir. 
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