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İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN 2021/8 SAYILI GENELGE 
 
03/02/2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
yapılan değişiklik nedeniyle 18/6/2020 tarih ve 7156781 sayılı 
2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinde değişiklik yapılması 
gerekmiştir. 
 
Bölgede çalışan AR-GE tasarım ve destek personelinin görevleri 
ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden 
müstesna durumda iken yapılan değişiklik ile 4691 sayılı Kanun 
kapsamında 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 
edilecektir. 
 
Bu değişiklik ile 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve 
destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir 
vergisinden müstesna olmadığından, 5746 sayılı Kanun 
kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım 
ve destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplama şekli 4691 
sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli 
bakımından da uygulanacaktır. 
 
4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek 
personeli için gelir vergisi istisnası uygulanmadığından, net 
ücret sistemine göre çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri 
(prime esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve damga 
vergisi dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, bu kapsamdaki 
sigortalının brüt ücreti hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılması 
gerekmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Net Ücret: Brüt Ücret- Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) – İşsizlik Sigortası Primi (İşçi 
Payı) - Gelir Vergisi-Damga Vergisi  
 
Brüt Ücret: Net Ücret+ Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi 
Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi 
  
4691 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve 
destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplanma şeklindeki değişiklik 2021/Şubat ve 
sonrası için söz konusu olacaktır.  
 
Detaylı bilgi için Genelge linkine tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/175593

