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AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA 
UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNE 
KADAR UZATILDI 
 
 
2020/82 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7254 Sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 16.10.2020 - 
Mükerrer 31276) uyarınca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları 
içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında 
yürütülebilmesine; 11 Ekim 2021 tarihine kadar sınırlı olmak 
üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Diğer 
taraftan Bakanlık, uzaktan çalışma süresiyle ilgili olarak ilgili 
işletmelerde istihdam edilen bildirime tabi personel 
sayısını (oranını) veya bildirime tabi personele isabet eden 
toplam çalışma süresini (oranını) belirlemeye de yetkilidir. 
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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’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil 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. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm
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2020/93 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Bakanlık kendisine verilen yetki 
çerçevesinde; ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 
ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının 1 yüzde 60’ını 
geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili 
Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam 
çalışma süresinin yüzde 60’ını aşmamak1 şartıyla, uzaktan çalışma süresinin 31 
Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 
 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 31 
Aralık 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde & 
merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar 
kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 60’ını geçmemek veya 
bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar 
kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma 
süresinin yüzde 60’ını aşmamak şartıyla 28 Şubat 2021 tarihine kadar 
uzatılmasına karar verilmiştir. 
 
Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) çalışan 
personele ve merkez & bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin 
Bakanlığa yapılmasına devam edilmelidir. 
 
Ayrıca belirtmek isteriz ki, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.  
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerine uzaktan çalışma süresi ve oranlarla ilgili olarak gönderilen 
duyuru metni aşağıda yer almaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 “Sayın Yetkili/İlgili, 
 
Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde  & 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla 
yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığımıza bildirilmesi 
kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece merkezlerin & işletmelerin, 5746 & 4691 sayılı 
Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam 
etmelerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar imkan tanındı. 
 
Gelinen aşamada; 
 
Uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde & işletmelerde bildirime tabi personel 
sayısının 5746  & 4691  sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel 
sayısının yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime  tabi personele isabet eden toplam 
çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel 

                                                 
1  % 60 oranı 1 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Daha önceki 

dönemler için Bakanlığın ilgili açıklamalarında belirtilen oranlar geçerlidir. 

https://www.denet.com.tr/tr/indir.php?l=5af734d5496d91afecf61a5778d1e184&t=3
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sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60'ını aşmamak 
şartıyla  Ocak-Şubat 2021 dönemi için uygulanmasına karar verilmiştir. 
  
Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
& Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez & bölge dışında 
geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. 
 
Not : 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve 
diğer yükümlülükler aynen geçerlidir. 
 
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen 
diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.” 
 


