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TEKNOPARK İLE AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE 
UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN ORANI % 20’DEN % 50’YE 
YÜKSELTİLDİ 
 
01/08/2016 tarih ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca, anılan Kararda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak, Ar-
Ge veya Tasarım Merkezleri & Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
dışında geçen süreler de teşviklerden yararlanmaktadır. 
Örneğin, laboratuvar, test, analiz ve deney çalışmalarına, yahut 
yüksek lisans, doktora eğitimlerine katılmak için bölge & 
merkez dışında geçen süreler de teşviklerden yararlanır. 
 
2021/036 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere, 
7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda (R.G. 
03.02.2021 - 31384), 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda önemli 
değişikler yapılmıştır. Yapılan değişiklerden bir tanesi ise 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi & Ar-Ge Merkezi & Tasarım 
Merkezi dışında geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu 
edilmesine dair kapsamın genişletilmesine ilişkindir.  
 
7263 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme uyarınca, yukarıda 
belirtilen Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave 
olarak, Bölge veya Merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine 
konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini 
aşmamak kaydıyla ilgili personelin, Bölge & Merkez dışında 
geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
olacaktır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına % 20 oranını, % 50'ye kadar 
arttırma yetkisi verilmiştir. 
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şirketi olan BDO International Limited’in 
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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. 
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Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 
17.10.2021 - 31631) ile kullanmıştır. 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 bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak 
belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması 
kararlaştırılmıştır.  
 
Buna göre haftalık çalışma saatinin 40 saat olduğu bir şirkette, ilgili personel haftada 
en fazla 20 saatlik mesaisini bilfiil Bölge & Merkez dışında (örneğin evinde) çalışarak 
yerine getirebilir. 
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