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6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

26.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

Söz konusu Kanun ile;   

 

 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

 Gelir Vergisi Kanunu, 

 Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da 

 

yapılan düzenleme ve değişiklikler, özetle aşağıdaki gibidir. 

 

I. 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

A. Tasarım Faaliyetleri Ar-Ge Mevzuatına Dahil Edilmiştir:  
 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a tasarım 

faaliyetleri de dahil edilerek, bu faaliyetlerin de Ar-Ge faaliyetleri ile aynı esaslar dahilinde 

desteklenmesi sağlanmıştır. Yapılan kanun değişikliği ile Ar-Ge merkezleri gibi tasarım 

merkezleri adı altında bir merkez ihdas edilmiş ve bu merkezlerde gerçekleştirilen tasarım 

faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.  

 

5746 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesine ilave edilen “k” fıkrasında tasarım 

merkezleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 

“Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 

yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların 

Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye 

şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran 
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yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli 

istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler.” 

 

Bununla beraber 5746 sayılı Kanun kapsamına desteklenecek olan “tasarım faaliyetleri, 

tasarım projeleri, tasarım personeli ve tasarımcılar” ilgili Kanun’da aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

 Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu’nun uygun göreceği diğer 

alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 

ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik 

yenilikçi faaliyetlerin tümünü, 

 

 Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, 

diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdî 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, 

 

 Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenler 

 

 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. 

 

B. Destek Personelinin Tanımı Yeniden Yapılmıştır: 
 

Tasarım faaliyetlerinin Kanun kapsamına alınmasına paralel olarak, tasarım merkezlerinde 

çalışan tasarım personeli 5746 sayılı Kanunda destek personeli olarak kanun kapsamına 

alınmıştır.   

 

C. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasına Tasarım Personeli Dahil Edilmiş ve 

İstisna Oranları Değiştirilmiştir: 

 

5746 sayılı Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3.  maddesinde 

yer alan, Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerin 

doktoralı olanlar için %90’ının, diğerleri için ise yüzde sekseninin gelir vergisinden müstesna 

olduğuna dair hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

  

“Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar 

tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve 

destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar 

ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için 

yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans 

derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden 

müstesnadır.”  
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Söz konusu düzenleme ile, Ar-Ge,  tasarım  ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında 

elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir 

vergisinin; 

 

 Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından 

birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, 

 

 Yüksek lisanslı olanlar ile  temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine 

sahip olanlar için yüzde 90’ı ve 

 

 Diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden müstesna olacaktır. 

 

D. Ücret İstisnasının Kapsamı Genişletilmiş ve Bölge Dışı İlgili Faaliyetlere İlişkin 

Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Kapsamında Değerlendirilerek İstisnadan 

Yararlandırılmasına Yönelik Bakanlar Kurulu’na Yetki Verilmiştir: 

 

5746 sayılı Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3. maddesinde 

yapılan düzenleme ile, Ar-Ge ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık 

ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretleri de istisna 

kapsamına alınmıştır.  

 

Ayrıca, Ar-Ge ve tasarım personelinin merkezde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili 

olmak şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı 

kapsamında değerlendirilmesine ve istisnadan yararlandırılmasına yönelik olarak Bakanlar 

Kurulu’na yetki verilmiştir.  

 

Diğer yandan, tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta 

primi işveren hissesinin yarısının, işverenden alınmayıp Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 

ödenekten karşılanmasına imkân sağlanmıştır. 

 

E. Tasarım Destek Personelinin Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi İşveren 

Hissesi İçin %10 Sınırı Uygulanacaktır: 

 

Mevcut durumda, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 

yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge 

personeli sayısının %10’unu geçememektedir. 

 

5746 sayılı Kanun’un 4/2. maddesinde yapılan değişiklik ile, teşvikten yararlanacak tasarım 

destek personeli için de %10 sınırı geçerli olacaktır.  

 

F. Bakanlar Kuruluna Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Gerekli Personel Sayısını 15’e 

Kadar Düşürme Yetkisi Verilmiştir: 

 

5746 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklene 6 no.lu fıkra ile, Bakanlar Kurulu, Ar-Ge merkezi 

kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 15’e 

kadar düşürmeye yetkili kılınmıştır.  

 

Bakanlar Kurulu, ayrıca, tasarım merkezi kurmak için gerekli on tam zaman eşdeğer tasarım 

personeli sayısını yarısına kadar indirme, kanuni seviyesine kadar artırma veya belirlenen 

sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya da yetkili olacaktır. 
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G. Siparişe Dayalı Olarak Yürütülen Ar-Ge veya Tasarım Faaliyetleri Destek 

Kapsamına Alınmıştır: 
 

5746 sayılı Kanun’un 3. maddesine eklenen 9. fıkraya göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin 

bir sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetleri de destek kapsamına alınmıştır. 

 

Yapılan düzenleme sonucunda Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı 

olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme 

çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri de indirim, istisna, destek 

ve teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. 

 

Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya 

tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50’si bu merkezler 

tarafından, bu harcamaların kalan %50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilecektir. 

 

Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde, Ar-Ge veya 

tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilecektir. 

 

Sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait 

damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. 

 

H. Ar-Ge Firmalarına Girişim Sermayesi Sağlayan Yatırımcılar Vergi İndirimi 

Desteğinden Faydalanabilecektir: 

 

5746 sayılı Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3. maddesinde 

yapılan değişikle, teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu 

projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının 

%10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı, yıllık beyanname ile beyan edilen 

gelirin ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  

 

İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamayacaktır. Bu 

oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar 

Kurulu yetkili olacaktır. 

 

Teknogirişim sermayesi desteğine konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin 2 yıl içerisinde ilgili 

projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk 

ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

 

İ. Bakanlar Kurulunca Belirlenecek Kriterlere Haiz Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım 

Harcamalarına İlave Destek Sağlanabilecektir: 
 

5746 sayılı Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3. maddesinin 1. 

fıkrasında yapılan değişiklik ile, “500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli 

istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir 

önceki yıla göre artışının yarısı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  
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Buna karşılık, yine aynı maddede yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek kriterlere haiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanabilecektir. 

 

Buna göre, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterlere haiz; 

 

 Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamaları ile  

 Tasarım merkezlerinde yapılan tasarım harcamalarının  

 

bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadar indirim konusu yapılabilecektir. 

 

J. Ar-Ge Merkezlerinde Çalıştırılacak Temel Bilimler Alanında En Az Lisans 

Düzeyinde Diploma Sahibi Ar-Ge Personeli İstihdamına Teşvik Getirilmiştir: 

 

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

merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari 

ücretin aylık brüt tutarı kadar kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.  

 

Ancak sağlanacak bu destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personelin 

%10’unu geçemeyecektir.  

 

K. Ar-Ge Projeleri Kapsamında İthal Edilen Eşya Gümrük ve Damga Vergisinden 

İstisna Edilmiştir: 
 

5746 sayılı Kanun’un 3. maddesine eklenen 8. fıkra ile, Ar-Ge projeleri kapsamında 

yurtdışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen 

kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir. 

 

II. 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

A. Tasarım Faaliyetleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Dahil Edilmiştir: 

 

5746 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye paralel şekilde 4691 Sayılı Kanun’a “tasarım 

faaliyetleri” de dahil edilmiş ve bu faaliyetlerin de Ar-Ge faaliyetleri ile aynı esaslar dahilinde 

desteklenmesi sağlanmıştır. 

 

B. İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (İhtisas TGB) Tanımlanmıştır: 

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan değişiklik ile, 

ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri (İhtisas TGB) ihdas edilmiş ve söz konusu bölgeler de 

adı geçen Kanun kapsamına alınmıştır.  

 

Söz konusu düzenlemeye göre, ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri, “aynı sektör grubunda 

ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik 

teknoloji geliştirme bölgelerini” ifade etmektedir. 

 

Diğer yandan, 4691 sayılı Kanun’a eklenen Ek 1. maddeyle, yeni oluşturulan ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgelerinin de, teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan vergisel olanlar dâhil 
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olmak üzere, tüm destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilmesine imkan 

sağlanmıştır.  

 

C. Ücret İstisnasının Kapsamı Genişletilmiş ve Bölge Dışı İlgili Faaliyetlere İlişkin 

Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Kapsamında Değerlendirilerek İstisnadan 

Yararlandırılmasına Yönelik Bakanlar Kurulu’na Yetki Verilmiştir:  

 

4691 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde yapılan değişiklik ile, Ar-Ge ve yazılım 

faaliyetlerinde olduğu gibi; 

 

 Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden, 

  

 Bölgede çalışan tasarım personelinin ücretleri ise 31.12.2023 tarihine kadar her türlü 

vergiden  

 

istisna edilmiştir.  

 

Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri 

ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınmıştır. 

 

Ayrıca, Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelinin bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan 

ilgili olmak şartıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı 

kapsamında değerlendirilmesine ve istisnadan yararlandırılmasına yönelik olarak Bakanlar 

Kurulu’na yetki verilmiştir.  

 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde çalışan tasarımcı 

personeline ödenen ücretler için de gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecektir. 

 

D. Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 

OSB Yönetimine Sorumluluk ve Yetki Verilmiştir. 

 

4691 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklenen “Bölge alanının Organize Sanayi Bölgesi 

içerisinde yer alması durumunda, uygulama projelerinin onaylanması ile ruhsat ve izinlerin 

verilmesi işlemleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa 

göre yapılır.” hükmü gereğince, teknoloji geliştirme bölgesinin OSB içerisinde yer alması 

durumunda projelerin onay, ruhsat ve izin işlemleri OSB yönetimince yerine getirilecektir. 

 

E. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarına Girişim Sermayesi Sağlayan 

Yatırımcılar Vergi İndirimi Desteğinden Faydalanabilecektir: 

 

4691 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 4. madde ile, yatırımcılara teknoloji geliştirme bölgeleri 

firmalarına doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda vergi indirimi desteğinden 

yararlanma imkânı getirilmektedir. 

 

Buna göre, 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 %10’unu ve öz 

sermayenin %20’sini aşmayan kısmı, yıllık beyanname ile beyan edilen gelirin ve kurum 

kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık 
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olarak 500.000 TL’yi aşamayacaktır. Sözü edilen oranları ve parasal sınırı yarısına kadar 

indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. 

 

Desteğe konu 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 edilecektir. 

 

F. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yönetici Şirkete Emlak Vergisinden 

Muafiyeti Getirilmiştir: 

 

4691 sayılı Kanun’un “Destek ve muafiyetler” başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklik ile, 

yönetici şirketler damga vergisi ve harçlara ilave olarak bölge içinde sahip olduğu taşınmazlar 

nedeniyle yükümlü olduğu emlak vergisinden muaf tutulmuştur. 

 

III. GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

A- 5746 sayılı Kanuna Dahil Edilen “Tasarım Personeli” İçin Farklı Oranlarda 

Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir: 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 75/1. maddesinde yer alan; 

 

 “ve destek personelinin” ibaresi, “ tasarım ve destek personelinin”,  

 

 “doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i” ibaresi “doktoralı olanlar 

ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek 

lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler 

alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için 

yüzde 80’i”  

 

şeklinde değiştirilmiştir.  

 

Söz konusu değişiklik ile, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında 

elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir 

vergisinin; 

 

 Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından 

birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, 

 

 Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine 

sahip olanlar için yüzde 90’ı ve 

 

 Diğerleri için yüzde 80’i, 

 

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 

edilecektir. 

 

Kanunun 27. maddesinde yer alan tanıma göre, “Temel Bilimler”, yükseköğretim 

kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını ifade etmektedir. 
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IV. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

A -İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de İstisna Kapsamına Alınmıştır 

 

KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesinde yapılan değişiklikle madde metnine “ihtisas 

teknoloji geliştirme bölgeleri” ibaresi eklenmiştir. 

 

Böylelikle, teknoloji geliştirme bölgelerine tanınan istisnaya paralel olarak, ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgelerinde 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 hizmetleri de KDV’den istisna edilmiştir. 

 

V.   YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK: 

 

A- Bazı Yabancılara Tanınan Süresiz Çalışma İzninin Kapsamı Genişletilmiştir: 
 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un “süresiz çalışma izni” başlıklı 

6. maddesinde yapılan değişiklik ile, belli nitelikleri taşıyan yabancılara da sınırsız çalışma 

izni verilebilmesi imkanı getirilmiştir.  

 

Buna göre, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 

faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara 

süresiz çalışma izni verilebilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 

20 66) numaralı telefondan irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem Plaza A Kule Kat:21 Daire:95-96 
34660 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali 

Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com 

internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

mailto:info@centrumauditing.com
http://www.centrumdenetim.com/
http://www.centrumdenetim.com/

