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Lisansüstü Eğitim ile Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Değişiklikler



Lisansüstü Eğitim ile Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Değişiklikler

✓ Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,
doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretler (%100’ü
aşmamak şartıyla) gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir (4691 SK Geçici Mad.2).

✓ Lisansüstü eğitimde geçirilen sürelerin projelerle bağlantılı olmasına gerek yoktur.
✓ Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın

bilgilendirilmesi zorunludur.
✓ Stopaj teşvikinin uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders

programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü
eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. 1,5 ve 2 yıllık sürelerin
uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği Mad. 35).

Eski uygulamada söz konusu personel ile ilgili olarak asgari 1 yıl çalışma şartı aranıyordu.



Lisansüstü Eğitim ile Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Değişiklikler

✓ Teknokent bünyesinde yer alan girişimci firmalarda çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin, bölgede
yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge
dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücret niteliğindeki
ödemelerin %100’ü gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilir (2016/9091 BKK).

❑ Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları,
❑Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
❑ Saha araştırması,
❑ Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,
❑ Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla, bilimsel içerikteki etkinlikler.

TEKLİF GİRİŞİMCİ FİRMA

ONAY YÖNETİCİ ŞİRKET

BİLGİ BAKANLIK

Teknokent dışında gerçekleştirilen
faaliyetler kapsamında dışarıda
geçirilen sürelere ilişkin olarak
şirketler, SGK prim desteğinden de
yararlanabilirler.



Lisansüstü Eğitim ile Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Değişiklikler

✓ Bölge dışındaki faaliyetlerde ücretlere ilişkin gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanabilmesi için;
❑ Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında

yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge
dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve
nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

❑ Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya
Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının
zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin
Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi
şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

❑ Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili
Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı
belge yönetici şirkete sunulur.

Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin
%20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilir.



Lisansüstü Eğitim ile Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Değişiklikler

Covid-19 salgını nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında uzaktan
çalışmayla yürütülmesine, bu kapsamda çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmesi
kaydıyla izin verilmiş böylece ilgili mükelleflerin 4691 SK çerçevesindeki indirim, istisna, destek ve
teşviklerden belirlenen kapsamda yararlanmaya devam etmesine imkân sağlanmış ve önceki aylarda
(Mart 2020 – 11 Ekim 2021) farklı oranlar (%40-%100) üzerinden bu uygulama gerçekleştirilmiştir.

%20 olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50’ye 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
(4691 SK, Geçici 2 nci Mad.).

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı 7263 sayılı Kanunda ifade edilen yetkisini kullanmış ve
31 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili yasada %20 olarak belirlenen oranın %50 olarak uygulanmasına karar
vermiştir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

✓ 7346 sayılı Kanun ile neler değişmişti?

❑Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam
sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili mevzuatta
belirtilen durumlar haricinde bu merkezler ve bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilecektir.

❑ Cumhurbaşkanına, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e
kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranı olan %20’ye kadar indirme yetkisi verilmiştir.

❑ Söz konusu değişiklikler 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 25 Aralık
2021’de yürürlüğe girmiştir.

%50 Oranının Geçerli Olduğu Dönemlere İlişkin Olası Senaryoların Teşviklere Etkisi

✓ Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını
merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı
teşvik kapsamında değerlendirilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 1: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan
Ar-Ge personeli (A), 2022 yılı Mart ayında 23 iş gününde aylık 207 saat olan çalışma süresinin yarısını (aylık
103,5 saatini) merkez veya bölge içinde, diğer yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir. Bu
durumda, (A)’ya ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

✓ Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak
geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
Bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge
dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike
konu edilebilecektir.

Örnek 2: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan
Ar-Ge personeli (B), 2022 yılı Nisan ayında 21 iş gününde aylık 189 saat olan çalışma süresinin tamamını
merkez veya bölge içinde, Ar-Ge personeli (C) ise çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında
çalışarak geçirmiştir. Bu durumda, (B)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını
merkezde veya bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez veya bölge dışında 189 saat çalışmış
olan (C)’nin ücretinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

✓ %50 oran uygulaması, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar merkez veya bölge
dışında gerçekleştirilen çalışma sürelerini de teşvik kapsamına almaktadır.

Örnek 3: Teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (Ç),
2022 yılı Şubat ayında 20 iş gününde aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını bölge içinde, Ar-Ge
personeli (D) ve (E) ise çalışma süresinin aylık 45 saatini bölge içinde kalan 135 saatini ise bölge dışında
çalışarak geçirmiştir. Bu örnekte 3 personelin bölge içinde gerçekleştirdiği toplam çalışma süresi (180+45+45=)
270 saattir. Bu durumda 270 saatlik bölge içi çalışmasına karşılık 270 saatlik bölge dışında gerçekleştirilecek
çalışma teşvik kapsamında olacaktır. Böylece (D) ve (E)’nin bölge dışında gerçekleştirdiği çalışma süreleri
toplamı olan (135+135=) 270 saatin tamamı teşvik kapsamında değerlendirileceğinden bölgede çalışan 3
personelin teşvikten tam faydalanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

✓ Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları
çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda (Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller)
belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet
eden ücretler de teşvik kapsamındadır.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 4: Ar-Ge veya tasarım merkezinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (F),
2022 yılı Mayıs ayında üç hafta, resmi tatil günleri hariç 13 iş günü çalışmıştır. Mayıs ayında; 2, 3, 4 ve 19 Mayıs
resmi tatil günlerinde çalışmamış ve 5 iş günü de yıllık izin kullanmıştır. Bu durumda, (F)’nin Mayıs ayında, 13
gün çalıştığı ve çalışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olduğu kabul edilecek ve (F)’ye ödenen ücretin
tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde
merkez dışında çalışmış olan bir personelin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
✓ 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü

fıkrası kapsamında;
❑ Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu

faaliyetlere ilişkin süreler,
❑ Ar-Ge ve tasarım personelinden Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,

doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati
kadar),

❑ Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması
suretiyle merkez dışında geçirilen süreler, teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında
çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul
edilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 5: Ar-Ge merkezinde 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (G), 2022 yılı Haziran
ayında 22 iş gününde; 133 saat merkez içinde ve proje kapsamında ArGe merkezi yönetiminin onayıyla Ar-Ge
merkezi dışında 33 saat çalışmıştır. Ayrıca, haftalık 8 saati geçmemek üzere üniversitede 32 saat ders
vermiştir. Bu durumda, (G) merkez içinde 133 saat çalışmakla birlikte teşvik kapsamında bulunan çalışma
saatleri de eklenerek Haziran ayında (133+33+32=) 198 saat merkezde çalıştığı kabul edilecek ve (G)’ye
ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Yine, (G)’nin bu çalışması karşılığı olarak
çalışma süresinin 198 saatini merkez dışında geçiren bir personelin ücreti de teşvike konu edilebilecektir.

✓ Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında
haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İlgili aylarda çalışılan iş
günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik
kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel de değişebilir. Merkezde veya
bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya
dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını
etkilemeyecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 6: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan
Ar-Ge personeli (H), 2022 yılı Şubat ayında; birinci hafta 20 saat merkez veya bölge içinde, 16 saat merkez
veya bölge dışında, ikinci hafta 25 saat merkez veya bölge içinde, 20 saat merkez veya bölge dışında, üçüncü
hafta 45 saat merkez veya bölge içinde, dördüncü hafta 45 saat merkez veya bölge dışında, çalışmıştır. Bu
durumda, (H), aylık çalışma süresi olan (20x9=) 180 saatin yarısını (20+25+45=) (90 saat) merkezde veya
bölgede çalışarak geçirmiş olması nedeniyle, (H)’ye ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında
değerlendirilecektir.

✓ Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını merkezde veya bölgede
geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmesi
durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek 7: İşveren (I)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 30 Ar-Ge ve destek
personeli çalışmaktadır. Bu personelin her biri aylık çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içerisinde
kalan yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir. Bu durumda, 30 personelin ücretlerinin
tamamı teşvike konu edilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 8: İşveren (İ)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 40 Ar-Ge ve destek
personeli çalışmaktadır. Bu personelin 20’si aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içerisinde,
diğer 20’si ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir. Bu
durumda, 40 personelin ücretlerinin tamamı için teşvikten faydalanılabilecektir.

✓ Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede çalışılması gereken
sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar
süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi
mümkündür.

Örnek 9: İşveren (J)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 20 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta, hafta sonları çalışmamaktadır. 2022 yılı Şubat
ayında, bu personelin 5’i aylık 180 saat, 5’i aylık 120 saat, 5’i aylık 60 saat merkez veya bölge içinde, kalan
sürelerini ise merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmekte, diğer 5’i ise aylık 180 saat merkez veya bölge
dışında çalışmaktadır. Teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 20 personelin aylık toplam çalışma süresi
olan (20x180=) 3.600 saatin, yarısının (1.800 saatinin) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi
gerekmektedir. Toplamda Ar-Ge merkezinde veya bölgedeki şubede 1.800 saat çalışıldığından 20 personelin
ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı 

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

5 180 900 180 900 0 0 0 5 Tam

5 180 900 120 600 60 300 300 5 Tam

5 180 900 60 300 120 600 600 5 Tam

5 180 900 0 0 180 900 900 5 Tam

20 - 3.600 1.800 1.800 1.800 20



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 10: İşveren (K)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 30 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 6 gün 7,5 saat esasına göre çalışmakta, Pazar günleri çalışmamaktadır. Mart ayında
27 iş gününde, bu personelin 10’u aylık 202,5 saat, 5’i aylık 150 saat, 10’u aylık 50 saat merkez veya bölge
içinde, kalan sürelerini ise merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmekte, diğer 5’i ise aylık 202,5 saat
merkez veya bölge dışında çalışmaktadır. Teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 30 personelin aylık
toplam çalışma süresi olan (30x202,5=) 6.075 saatin, yarısının (3.037,5 saatinin) merkez veya bölge içinde
çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Toplamda Ar-Ge merkezinde veya bölgedeki şubede 3.275 saat
çalışıldığından 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

10 202,5 2.025 202,5 2.025 0 0 0 10 Tam

5 202,5 1.013 150 750 52,5 262,50 262,50 5 Tam

10 202,5 2.025 50 500 152,5 1.525 1.525 10 Tam

5 202,5 1.013 0 0 202,5 1.012,5 1.012,5 5 Tam

30 - 6.075 3.275 2.800 2.800 30



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

✓ Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde
veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma
süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede
çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik
uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

Örnek 11: İşveren (L)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 50 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta sonları çalışmamaktadır. 2022 yılı Şubat
ayında bu personelden; 10 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde,
10 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati merkez veya bölge içinde, kalan yarısını merkez veya
bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında, çalışarak
geçirmektedir. Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 50 personelin, yarısının aylık 180 saat
merkez veya bölge içinde çalışması veya aylık toplam çalışma süresi olan (50x180=) 9.000 saatin, yarısının
(4.500 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede
çalışılan toplam süre 2.700 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan süreden ücretleri teşvike
konu edilecek personel işverence belirlenecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

10 180 1.800 180 1.800 0 0 0 10 Tam

10 180 1.800 90 900 90 900 900 10 Tam

30 180 5.400 0 0 180 5.400 1.800 10 Tam

50 - 9.000 2.700 6.300 2.700 30 Tam

1. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

10 180 1.800 180 1.800 0 0 0 10 Tam

10 180 1.800 90 900 90 900 0 10 90 Saat

30 180 5.400 0 0 180 5.400 2.700 15 Tam

50 - 9.000 2.700 6.300 2.700 35 Tam

2. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 12: İşveren (M)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 70 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 5 gün 8 saat esasına göre çalışmakta ve hafta sonları çalışmamaktadır. 2022 yılı Nisan
ayında 21 iş gününde bu personelden; 20 personel aylık 168 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez
veya bölge içinde, 10 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 84 saati merkez veya bölge içinde, kalan
yarısını merkez veya bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma süresinin 42 saati merkez veya bölge içinde,
kalan 126 saatini merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez
veya bölge dışında, çalışarak geçirmektedir. Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 70
personelin, yarısının aylık 168 saat merkez veya bölge içinde çalışması veya aylık toplam çalışma süresi olan
(70x168=) 11.760 saatin, yarısının (5.880 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir.
Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 4.620 saat olduğundan, hak kazanılan süre için merkez veya
bölge dışında çalışılan süreden ücretleri teşvike konu edilecek personel işverence belirlenecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

20 168 3.360 168 3.360 0 0 0 20 Tam

10 168 1.680 84 840 84 840 840 10 Tam

10 168 1.680 42 420 126 1.260 1.260 10 Tam

30 168 5.040 0 0 168 5.040 2.520 15 Tam

70 - 11.760 4.620 7.140 4.620 55 Tam

1. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

20 168 3.360 168 3.360 0 0 0 20 Tam

10 168 1.680 84 840 84 840 0 10 84 Saat

10 168 1.680 42 420 126 1.260 0 10 42 Saat

27 168 4.536 0 0 168 4.536 4.536 27 Tam

1 168 168 0 0 168 168 84 1 84 Saat

2 168 336 0 0 168 336 0 0 -

70 - 11.760 4.620 7.140 4.620 68 Tam

2. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 13: İşveren (N)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 100 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta sonları çalışmamaktadır. 2022 yılı Şubat
ayında bu personelden; 30 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde,
20 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati merkez veya bölge içinde kalan yarısını merkez veya
bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma süresinin 60 saatini merkez veya bölge içinde kalan 120 saatini
merkez veya bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma süresinin 30 saatini merkez veya bölge içinde kalan 150
saatini merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge
dışında, çalışarak geçirmektedir. Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 100 personelin aylık
toplam çalışma süresi olan (100x180=)18.000 saatin, yarısının (9.000 saat) merkez veya bölge içinde
çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 8.100 saat
olduğundan, hak kazanılan süre için merkez veya bölge dışında çalışılan süreden ücretleri teşvike konu
edilecek personel işverence belirlenecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

30 180 5.400 180 5.400 0 0 0 30 Tam

20 180 3.600 90 1.800 90 1.800 1.800 20 Tam

10 180 1.800 60 600 120 1.200 1.200 10 Tam

10 180 1.800 30 300 150 1.500 1.500 10 Tam

30 180 5.400 0 0 180 5.400 3.600 20 Tam

100 - 18.000 8.100 9.900 8.100 90 Tam

1. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

30 180 5.400 180 5.400 0 0 0 30 Tam

20 180 3.600 90 1.800 90 1.800 1.800 20 90 Saat

10 180 1.800 60 600 120 1.200 1.200 10 Tam

10 180 1.800 30 300 150 1.500 1.500 10 Tam

30 180 5.400 0 0 180 5.400 3.600 30 Tam

100 - 18.000 8.100 9.900 8.100 100 Tam

2. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 14: İşveren (O)’nun Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 33 Ar-Ge ve
destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta sonları çalışmamaktadır. 2022 yılı Şubat
ayında bu personelden; 10 personel, aylık 180 saat olan çalışma süresinin 90 saatini, 8 personel aylık çalışma
süresinin 80 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin 70 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin 50 saatini,
merkez veya bölge içinde kalan sürelerini merkez veya bölge dışında çalışarak, diğer 5 personel ise aylık
çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak, geçirmektedir. Bu durumda, teşvikten tam
olarak faydalanılabilmesi için 33 personelin aylık toplam çalışma süresi olan (33x180=) 5.940 saatin, yarısının
(2.970 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Örnekte, merkez veya bölgede
çalışılan toplam süre 2.140 saat olduğundan, merkez veya bölgede dışında çalışılan 2.140 saatlik süre de
teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Merkez veya bölgede dışında çalışılan 2.140 saatlik süre için
ücretlerine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

10 180 1.800 90 900 90 900 900 10 Tam

8 180 1.440 80 640 100 800 800 8 Tam

4 180 720 70 280 110 440 440 4 Tam

1 180 180 70 70 110 110 0 1 70 Saat

5 180 900 50 250 130 650 0 5 50 Saat

5 180 900 0 0 180 900 0 0 0

33 - 5.940 2.140 3.800 2.140 28

1. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Personel 
Sayısı  

Çalışma 
Süresi 

(Kişi-Aylık)

Çalışma 
Süresi  

(Toplam)

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık) 

MR & Bİ Fiili 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD Fiili 
Çalışılan Süre        

(Kişi-Aylık)

MR & BD 
Çalışılan Süre        

(Toplam)

MR & BD 
Çalışmadan 

Teşvike Konu 
Edilebilecek Süre

Teşvike Tabi 
Personel 

Sayısı

Teşvike 
Tabi Ücret

(a) (b) (c) = a x b (d) (e) = a x d (f) = b – d (g) = a x f (h) (ı) (i)

Kişi Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat Kişi Tam / Saat 

10 180 1.800 90 900 90 900 0 10 90 Saat

7 180 1.260 80 560 100 700 0 7 80 Saat

1 180 180 80 80 100 100 40 1 120 Saat

5 180 900 70 350 110 550 550 5 Tam

5 180 900 50 250 130 650 650 5 Tam

5 180 900 0 0 180 900 900 5 Tam

33 - 5.940 2.140 3.800 2.140 33

2. Versiyon 



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

✓ Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya
bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

Örnek 15: İşveren (Ö)’nün Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 50 Ar-Ge ve
destek personeli çalışmakta olup, bu personelin tamamı merkez veya bölge dışında çalışmaktadır. Bu
durumda, merkez veya bölge içinde çalışılan bir süre olmadığından 50 Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri
teşvike konu edilemeyecektir.

✓ Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı
cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.



9 Seri No.lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Örnek 16: İşveren (P)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 120 Ar-Ge ve
destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 60’ının aylık çalışma süresinin (180 saat) tamamını merkez veya
bölge içinde çalışarak geçirdiği dikkate alınarak 120 personelin tamamının ücretleri teşvike konu edilmiştir.
İşveren (P) hakkında yürütülen bir incelemede ilgili dönemde çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge
içinde çalışarak geçiren personel sayısının 50 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, merkez veya bölge içinde
çalıştığı dikkate alınan ancak, fiilen merkez veya bölgede çalışmamış olan 10 personel ile merkez veya bölge
dışında çalışan 10 personel olmak üzere toplam 20 personel için faydalanılan teşvik tutarları işverenden ceza
ve faiz uygulanmak suretiyle geri tahsil edilecektir.

9 Seri No.lu Tebliğ 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 



SEKTÖREL RİSK

Yurt Dışındaki İşverenden Elde Edilen Ücretler



Yurt Dışındaki İşverenden Elde Edilen Ücretler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34 – Madde 8/6)

✓ Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının
taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34 – Madde 8/19)

✓ Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu
şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet
alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması
mümkündür.



Yurt Dışındaki İşverenden Elde Edilen Ücretler

Gelir Vergisi Kanunu Madde 3

Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
vergilendirilirler:
1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; …

Gelir Vergisi Kanunu Madde 4

Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:
1. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah, Kanunu Medeninin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı
olan yerlerdir);
2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de
oturma süresini kesmez.)



Yurt Dışındaki İşverenden Elde Edilen Ücretler

Gelir Vergisi Kanunu Madde 95

Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:
1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı; …

Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2'nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.

Gelir Vergisi Kanunu Madde 6

Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilirler.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI



Yurt Dışındaki İşverenden Elde Edilen Ücretler

Gelir Vergisi Kanunu 23/14 (a)

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet
erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler, gelir
vergisinden istisna edilmiştir.

147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

✓ Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun
da Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

✓ Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,
✓ Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından

karşılanması,
✓ Ücretin döviz olarak ödenmesi,
✓ Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye'deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi şartlarının bir

arada taşıması gerekmektedir.



Mükemmelliğe giden yolda,

40 YILLIK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
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