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TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN 

ÇALIŞMA SÜRESİNİN ORANI % 50’DEN % 75’E YÜKSELTİLDİ 

 

 

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan 

değişikliğe göre,  teknoloji geliştirme bölgelerinde veya merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine 

konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, teknoloji 

geliştirme bölgeleri / merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilebilecektir. Kanunda, Cumhurbaşkanına söz konusu % 20 oranını, % 75'e kadar arttırma 

yetkisi verilmiştir. 

 

Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini daha önce 16.10.2021 tarih ve 4625 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile kısmen kullanmış ve anılan Karar uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen 

toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu teknoloji geliştirme bölgeleri ve merkezler 

dışında geçirdikleri süreler bakımından kanunda %20 olarak belirlenen oranı, 31/12/2022 tarihine 

kadar %50’ye yükseltmişti. 

 

Bu kez, 21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 20.07.2022 tarih ve 5806 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararına göre, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde 

çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak 

üzere söz konusu teknoloji geliştirme bölgeleri ve merkezler dışında geçirdikleri 

süreler bakımından belirlenmiş olan %50 oranı, 31.12.2023 tarihine kadar % 75 olarak 

uygulanacaktır. Bu karar ile 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yapılan bu son düzenlemeye göre, % 75 oranının geçerli olacağı 31.12.2023 tarihine kadar 

aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 

1- Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin çalışma süresinin % 25’ini merkez/ bölge içinde, 

kalan % 75’ini ise merkez/ teknoloji geliştirme bölgeleri dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, 

ilgili personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. 

2- Kanun hükmüne göre, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin 

teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde 

onunu, toplam personel sayısı on beşe kadar olan teknoloji geliştirme bölge firmaları için bu oran 

yüzde yirmi olarak uygulanır. Toplam personel sayısı 15 olan bir teknoloji geliştirme bölgesi 

firmasının ilgili aydaki çalışma süresinin tamamını merkezde/ teknoloji geliştirme bölgesinde geçiren 
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bir Ar-Ge veya destek personeline ödenen ücretler ile bu personelin çalışma süresinin tamamını 

merkez/ teknoloji geliştirme bölgesi içinde geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde mesaisinin 

tamamını merkez/teknoloji geliştirme bölgesi dışında çalışmış olan üç Ar-Ge veya destek 

personelinin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilebilecektir. 

3- İlgili ayda toplam Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin % 25’i mesailerinin tamamını 

merkezde/ teknoloji geliştirme bölgesinde geçirirse, kalan Ar-Ge, tasarım veya destek personeli 

mesailerinin tamamını merkez / teknoloji geliştirme bölgesi dışında geçirse dahi, söz konusu 

personellerin ücretlerinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.  

4- Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin %25’den daha az bir 

oranda merkezde veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek 

personelinin %25’den azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya teknoloji geliştirme 

bölgesinde çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalışılan 

süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya teknoloji geliştirme bölgesi dışında çalışılan süreler için 

ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.  

5- İşverenler teşvik uygulaması nedeniyle kendisine en yüksek vergi avantajı sağlayacak 

durumu (merkez/ teknoloji geliştirme bölgesi dışında çalışılan sürelere ilişkin olarak gelir vergisi 

stopaj teşviki uygulanacak ücretleri) belirleme hakkına sahip olacaktır. 

6- Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya teknoloji geliştirme bölgesi 

dışında çalışması halinde,  hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle 

toplam çalışma sürelerinin en az %25’inin merkez/ teknoloji geliştirme bölgesi içinde çalıştığının 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

7- Ar-Ge ve destek personelinin teknoloji geliştirme bölgesi dışında geçirilen süreye ilişkin 

teşvikten yararlanılabilmesi için, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve 

Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin 

Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna 

ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. 

 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz. 

 

Saygılarımızla. 

         Kanıt YMM A.Ş. 


