
7346 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI  

27 ARALIK 2021

1



KAPSAM

• İşbu çalışma, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘7346 
Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında 

hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• Bilindiği üzere; 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir
vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve
merkezler dışında geçirdikleri “uzaktan çalışma” kapsamındaki süreler bakımından 7263 sayılı Kanun ile
yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar
verilmişti.

• Bu kez, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı ‘’Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ (‘’7346 Sayılı Kanun’’) ile teknoloji geliştirme, Ar-Ge veya tasarım
merkezlerinde çalışan personelin; bölge/merkez dışında geçirebilecekleri sürelerin Cumhurbaşkanınca
yüzde elliye kadar artırma yetkisi yüzde yetmiş beş olarak değiştirilmiştir.
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2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 3. fıkrasının 5. cümlesinde yer
alan “istisna” ibaresi “teşvik” şeklinde, 6. cümlesinde yer alan ‘’bu istisnadan faydalanamaz’’ ibaresi
‘’için bu teşvikten faydalanılamaz’’ şeklinde, 7. cümlesinde yer alan ‘’istisnasından’’ ibaresi ‘’stopajı
teşvikten’’ şeklinde değiştirilmiş olup, fıkranın 9. ve 10. cümleleri;

‘’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.’’

şeklinde değiştirilmiştir.
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3. 4756 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda
Yapılan Düzenlemeler

• 4756 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda 3.
maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “ücretlerinin” ibaresi “ücretleri üzerinden asgari geçim
indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin” şeklinde, 2. cümlesinde yer alan ‘’istisna’’
ibaresi ‘’teşvik’’ şeklinde, 3. cümlesinde yer alan ‘’istisnadan’’ ibaresi ‘’teşvikten’’ şeklinde değiştirilmiş
olup, fıkranın 6. ve 7. cümleleri;

‘’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.’’

şeklinde değiştirilmiştir.
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4. Sonuç

• Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen teknoloji geliştirme, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan
personelin, bölge/merkez dışında geçirebileceği süreyi yüzde elliye kadar arttırma yetkisi, 7346 Sayılı
Kanun ile yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya ve tekrar bu oranı kanuni oranına indirmeye şeklinde
değiştirilmiştir.

• Yapılan düzenleme ile teknoloji geliştirme, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan ve gelir vergisi
stopajı teşvikinden yararlanan personelin aylık toplam çalışma süresinin %25’ini merkezin/bölgenin
içinde, %75’ini ise merkez/bölge dışında çalışarak geçirmesi halinde teşvikten tam olarak yararlanması
mümkün hale getirilmiştir.

• Söz konusu personellerin, bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı
teşviki kapsamında değerlendirilmesinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra, bölgede
veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde
yirmisine kadarı dikkate alınabilecektir.

• Bunun yanı sıra, yapılan düzenlemelerin yürürlük tarihinin 12.10.2021 olarak belirlenmesi, uzaktan
çalışma süresinin sona erdiği 11.10.2021 tarihini kapsayacak şekilde olduğunu göstermekte olup, Ekim-
Kasım 2021 dönemine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki uygulamalarının yapılan düzenleme
kapsamında gözden geçirilmesinde fayda bulunduğunu düşündürmektedir.

• Son olarak; konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılana kadar, 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
uyarınca 31.12.2022 tarihine kadar söz konusu oranın %50 olarak uygulanmaya devam etmesi
öngörülmektedir.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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