“T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü’ne
Konu: Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması
Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla
16/4/2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 11/10/2021
tarihine kadar izin verilerek Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ile Teknokentlerinde görevli personelin Bölge
sınırları içinde yürütülen faaliyetlerinin indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam
ederek Bölge dışında da yürütülmesine imkan tanınmıştır.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dışarıda geçirilen sürelerin teşviğe konu edilmesiyle ilgili
yapılan açıklamada, “ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında
istihdam edilen personel sayısının Bakanlık’ça belirlenen oranı geçmemesi” veya “bildirime tabi
personele isabet eden toplam çalışma süresinin Bakanlık’ça belirlenen oranı aşmaması” şartları
sunulmuştur.
Ar-Ge merkezleri, 7244 sayılı kanunun çıktığı 16/4/2020 tarihinden Bakanlık’ın 7244 sayılı Kanun
kapsamındaki yetkisinin bittiği 11/10/2021 tarihine kadar bu açıklama doğrultusunda personelinin
dışarıda yürüttüğü faaliyetleri teşvike konu etmiştir. Özellikle yazılım sektörü gibi lokasyon
bağımlılığının bulunmadığı sektörlerde şirketler pandemi önlemleri uyarınca alınan kararlarla Ar -Ge
personelini uzaktan çalıştırmış ve sadece Bakanlık tarafından belirlenen oranlarda teşvikten
faydalanılarak pandemiden etkilenmeden Ar-Ge faaliyetlerini yürütülmüştür.
Bugün gelinen noktada 17 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 7263 sayılı kanun kapsamında Teknokentler ve Ar-Ge, Tasarım Merkezleri için %20 olarak
belirlenen uzaktan çalışma hakkının 2022 yılı Aralık ayına kadar %50 olarak uygulanması onaylanmıştır.
Yalnız %20 oranını %50’ye çıkaran 5746-4691 sayılı Kanunlardaki hüküm, 7244 sayılı Kanun ile Bakanlık
onayıyla uygulanan yöntemlerden farklı olup, “gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma
sürelerinin %50’sini aşmamak kaydıyla” ilgili personelin Bölge veya merkez dışında geçirdikleri süreler in
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınacağını belirtmektedir.
Konuyla ilgili yönetmelik hala yayınlanmadığından Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin teşviklerden hangi
yöntemle faydalanılacağı konusunda belirsizlik vardır. Daha da önemlisi pandemi döneminde

çalışmaların niteliği itibariyle uzaktan çalışabilecek ve bu doğrultuda karar alan firmalar dışarıda
geçirilen sürelerin teşviğe konu edilmesinde, önceki uygulamadan farklı olarak lokasyonda
bulundukları sürenin %50’si şeklinde uygulanması durumunda rekabet ve nitelikli personel bulma
açısından çok zor duruma düşeceklerini belirtmişlerdir.
ARGEMİP Üyeleri olarak konu ile ilgili yönetmeliğin acil olarak yayınlanmasını ve uygulamanın 17 Ekim
öncesinde olduğu gibi Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tab i personel sayısının veya
bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %50 oranını aşmayacak şekilde
teşviklerden yararlanılması şeklinde düzenlenmesini önemle rica ederiz.
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