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ÖZET: 
 

• 21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve 
merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranı %50’den %75’e çıkarılmıştır. 
 

 
GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINDA BÖLGE VE MERKEZLER 

DIŞINDA GEÇİRİLEBİLECEK ÇALIŞMA SÜRESİ ORANI %75’E ÇIKARILDI 
 
Bilindiği üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi ve 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 
üncü maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/Tasarım 
merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin %20’ni aşmamak 
kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki 
kapsamında değerlendirilmektedir. 
 
Cumhurbaşkanı’nın bu %20 oranını %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar 
indirmeye yetkisi bulunmaktadır. 
 
4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya 
Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopaj 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 uygulanmasına 
karar verilmişti. 
 
Bu kez 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde 
veya Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen 
toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri 
süreler bakımından %20 olarak belirlenen uzaktan çalışma oranının, 31.12.2023 tarihine kadar 
%75 olarak uygulanmasına ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına 
karar verilmiştir. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-6.pdf 
 
Saygılarımızla… 
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