
 

  

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 18.05.2020 

Sayı: 2020/147        Ref: 4/147 

 

 

Konu: 

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN FAALİYET RAPORLARI İLE 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ (TGB) İŞLETMELERİN MALİ 

DENETİM RAPORLARININ TESLİM SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE KADAR 

UZATILMIŞTIR 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda yer verilen bilgilere göre, Ar-

Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) 

işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresi bir ay ek süre ile 30.06.2020 tarihine 

ertelenmiştir. 

 

Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla 

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da 

yapılabilmesi kararı alınmıştı. Aynı şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 

işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açılmıştı (konu 

hakkında 18.03.2020 tarih ve 2020/83 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı). 

 

Bakanlık, kurumlar vergisi beyanname verme süresinin 01.06.2020 tarihine uzatılmış olmasını 

da dikkate alarak mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gereken Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin 

faaliyet raporu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin mali 

denetim raporlarının verilme sürelerini bir ay ertelemiştir.    

 

Bu durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ise 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali 

müşavir onaylı mali denetim raporunu 30.06.2020 tarihine kadar elektronik ortamda Bakanlığa 

gönderebileceklerdir.  

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2700.pdf


 

  

 

 

 

EK: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Duyurusu 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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AR-GE MERKEZLERİNİN RAPOR VERME SÜRESİ UZATILDI 

Tarih: 17.05.2020 

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim 
süresini bir ay ek süre ile 30 Haziran 2020 tarihine uzattı. 
  
Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge 
ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da 
yapılabilmesi kararı alınmıştı. Aynı şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet 
gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin 
önü açılmıştı. 
  
Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini 
değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına 
bir ay ek süre tanındı. Bakanlık, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 
işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre 
uzatımı imkanı getirdi. 
  
Bakanlık ek süre kararında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumlar vergisi 
beyanname verme süresini uzatması da dikkat alındı. 
  
Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile 
yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
elektronik ortamda bakanlığa gönderebilecek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/153da073-bccb-4357-94e8-822898020e34

