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KONU Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknokentlerde Çalışanlarda Gelir Vergisi 
Stopaj Teşvikine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. 

 
 
 

7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Aralık 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. 

 
              7346 sayılı Kanunla 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknokent Kanununda aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır. (Bakınız, 2021/195 sayılı sirkülerimiz) 
 

1. 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Uzaktan Çalışmaya İlişkin Ücret Stopaj Teşviki  
Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır. 

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
“İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3. maddesinin ikinci fıkrasında gelir vergisi stopaj 
teşviki konusu düzenlenmiştir. Fıkrada en son 7263 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış olup, yapılan 
değişiklikler 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu defa 7346 sayılı Kanunla anılan fıkrada tekrar değişiklik yapılmış olup, fıkranın değişiklik öncesi 
ve sonrası halleri aşağıya alınmıştır. 

 

Değişiklik Öncesi Hali Değişiklik Sonrası Hali 

 

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli 
hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, 
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile 
kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan 
ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge 
projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi 
kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından 
yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim 
sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve 
rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan 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 

 

desteklenecek program alanlarından birinde en az 
yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 
doksan beşi,  yüksek lisanslı olanlar ile 
desteklenecek program alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve 
diğerleri  için  yüzde  sekseni,  verilecek  muhtasar 

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli 
hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, 
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile 
kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan 
ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge 
projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi 
kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından 
yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim 
sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve 
rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan 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 ücretleri 
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan 
sonra  hesaplanan  gelir  vergisinin  doktoralı 
olanlar ile desteklenecek program alanlarından 
birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar 
için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile 
desteklenecek program alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve 
diğerleri  için  yüzde  sekseni,  verilecek  muhtasar 
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beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilir Hak kazanılmış hafta 
tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli 
ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet 
eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık 
kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine 
ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge 
veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya 
tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü 
projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje 
kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya 
tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu 
olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi 
yönetiminin  onayının  alınması  ve  Sanayi  ve 
Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 
merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin 
yüzde  yüzünü  aşmamak  şartıyla  Bakanlar 
Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı 
ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge 
veya tasarım  personelinin yüksek  lisans  yapanlar 
için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı 
geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere 
ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla 
Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilir. Ayrıca Ar-Ge veya 
tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin 
üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders 
vermesi  veya  Ar-Ge  ve  tasarım  personelinin 
teknoloji  geliştirme  bölgelerinde  bulunan 
girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 
8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 

 

 
Buna ilave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde 
gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam 
çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak 
kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili 
personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler 
de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran 
Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar 
artırılabilir. 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilir Hak kazanılmış hafta 
tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli 
ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet 
eden ücretler de bu teşvik kapsamındadır. Haftalık 
kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine 
ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge 
veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya 
tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü 
projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje 
kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya 
tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu 
olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi 
yönetiminin  onayının  alınması  ve  Sanayi  ve 
Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 
merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin 
yüzde  yüzünü  aşmamak  şartıyla  Bakanlar 
Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı 
ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge 
veya tasarım  personelinin yüksek  lisans  yapanlar 
için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı 
geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere 
ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla 
Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilir. Ayrıca Ar-Ge veya 
tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin 
üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders 
vermesi  veya  Ar-Ge  ve  tasarım personelinin 
teknoloji  geliştirme  bölgelerinde  bulunan 
girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 
8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 
 

 
Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde 
çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike 
konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 
yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen 
durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen 
süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak 
belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya 
sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar 
artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar 
indirmeye yetkilidir.” 

 
 

 
Yapılan değişiklikler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7346 sayılı Kanunun 

yayımı tarihinden yürürlüğe girmiştir. 
 

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kendisine tanınan yetkiye istinaden yürütülen uzaktan 
çalışma  uygulamasının,  Bakanlığın  yetkisinin  sona  erdiği  12/10/2021  tarihinden  geçerli  olmak  üzere 
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yürürlüğe  giren  düzenleme  ile,  Ar-Ge  Merkezlerinde  uzaktan  çalışmaya  ilişkin  ücret  stopaj  teşviki 
uygulamasında; 

 

- Gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin 
toplam sayısının veya, 

 

- Teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin, esas alınması İmkânı getirilmiştir. 
 

Ayrıca yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının fıkra hükmündeki %20 oranını %50’ ye kadar artırma 
yetkisi de, %75’e  kadar  artırma şeklinde genişletilmiştir. (Cumhurbaşkanınca bent hükmünde tanınan 
yetkiye istinaden 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4625 sayılı Karar ile %20 oranının 
31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.) 

 

2. 4691 Sayılı Teknokent Kanunu Kapsamında Uzaktan Çalışmaya İlişkin Ücret Stopaj Teşviki 

Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır. 
 

 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Teknokentlerde uygulanacak istisna ve 

teşvikleri düzenleyen Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasında bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek 

personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine ilişkin stopaj teşviki düzenlenmiştir. Fıkrada en son 7263 sayılı 

Kanunla değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikler 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu defa 7346 sayılı Kanunla anılan fıkrada tekrar değişiklik yapılmış olup, fıkranın değişiklik öncesi 

ve sonrası halleri aşağıya alınmıştır. 

 
Değişiklik Öncesi Hali Değişiklik Sonrası Hali 

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, 
tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 
ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; 
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk 
eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu 
kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve 
sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 
yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE 
ve  tasarım  personeli  sayısının  yüzde  onunu 
aşamaz. Toplam personel sayısı on beşe kadar olan 
Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak 
uygulanır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli 
izin  süreleri  ile  17/3/1981  tarihli  ve  2429  sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda 
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu 
istisna kapsamındadır. 

 

Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma 
sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan 
faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi 
istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen 
çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer 
alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım 
personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle 
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki 
faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge 
dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde 
yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı 
ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer 

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, 
tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 
ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; 
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk 
eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu 
kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve 
sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 
yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE 
ve  tasarım  personeli  sayısının  yüzde  onunu 
aşamaz. Toplam personel sayısı on beşe kadar olan 
Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak 
uygulanır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli 
izin  süreleri  ile  17/3/1981  tarihli  ve  2429  sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda 
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu 
teşvik kapsamındadır. 

 

Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma 
sürelerine ilişkin ücretler için bu teşvikten 
faydalanılamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi 
stopaj  teşvikinden  yararlanan  kişilerin  Bölgede 
fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede 
yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım 
personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle 
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki 
faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge 
dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde 
yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı 
ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer 
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alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım 
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk 
yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere 
Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin 
yüzde  yüzünü  aşmamak  şartıyla 
Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilir 

 

 
Buna  ilave  olarak  Bölgede  yer  alan  işletmelerde 
gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam 
çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak 
kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili 
personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir 
vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 
Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran 
Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar 
artırılabilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması 
için Bölge 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. 

alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım 
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk 
yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere 
Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin 
yüzde  yüzünü  aşmamak  şartıyla 
Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilir. 
 

 
“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam 
sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma 
sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu 
fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında 
geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde 
yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği 
bölgesel  ve/veya  sektörel  alanlarda  yüzde 
yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni 
oranına kadar indirmeye yetkilidir.” 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. 

 
Yapılan değişiklikler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7346 sayılı Kanunun 

yayını tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Yapılan değişiklik Sirkülerimizin (1) numaralı bölümünde açıklanan 5746 sayılı Ar-Ge Kanununda 

yapılan değişiklik ile aynı mahiyettedir. 
 

7346 sayılı Kanunla 5746 sayılı Ar-Ge Kanununun 3. ve 4691 sayılı Teknokent Kanununun  geçici 2. 
maddelerinde yapılan bahse konu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.  

 

Bahse konu Seri No:9 sayılı “5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı” ektedir.    

 

Tebliğ Taslağının geliştirilmesini teminen konu ile ilgili görüş ve öneriler 21.03.2022 tarihine kadar 
kozan@gelirler.gov.tr (mailto:kozkan@gelirler.gov.tr) adresine iletilebilecektir. 

 
     Saygılarımızla

       

 

 
  EK: 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında      
         Kanun Genel Tebliği (Seri No:9)  
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