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Bilindiği üzere 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde 
(Teknopark ya da Teknokent) çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretleri için gelir vergisi istisnası uygulandığından, net ücret 
sistemine göre çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri (prime esas kazançları) 
hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi dikkate alınmamakta idi. Bu şekilde 
bölgede çalışan AR-GE tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnaydı. 
 
Ancak; 
 
"03/02/2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine eklenen hüküm ile uygulamada 
değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca konu hakkında SGK tarafından 31.03.2021 tarih ve 
2021/8 sayılı genelge yayımlanmıştır. 
 
4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri 
ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan 
gelir vergisi verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Böylece 5746 sayılı Kanun kapsamında net 
ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt 
ücretlerinin hesaplama şekli 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve 
destek personeli bakımında da uygulanacaktır. 
 
Sonuç olarak; 
 

 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelini için 
artık gelir vergisi istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre 
çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri (prime esas kazançları) hesaplanırken 
gelir vergisi ve damga vergisi dikkate alınacaktır. 

 
 Kanun hükmü 03/02/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 4691 sayılı 

Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve 
destek personelinin brüt ücretlerinin yukarıda açıklanan şekilde 
hesaplanması 2021/Şubat ve sonrası için söz konusu olacaktır. 

 
 
İlgili SGK genelgesi sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 

 

Konu: Teknoloji geliştirme bölgelerinde net ücret ile çalışanların 
sigorta primine esas kazanç hesaplamaları değişti. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/

