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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 04.06.2020 

         Sayı   : 2020/98 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                   

                                                   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı 

% 0’dan % 15’e Çıkarılmıştır. 

 

2. Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İzin Veren Son 

Düzenlemeler; 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.  

    

B- Konu Özetleri; 

 

1. Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı 

% 0’dan % 15’e Çıkarılmıştır. 

 

          Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan 

yapılacak tevkifat oranları 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 

23.07.2006 – 26237) ile belirlenmiştir. 

 

          Anılan Kararın 1/1-b maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan 

menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık 

finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği 

kazançları üzerinden stopaj oranı; 

 

a) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için 

% 0, 

 

 b)(1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere % 0, olarak uygulanmaktaydı. 

 

           Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67/17’nci maddesi uyarınca; 

 

          -Cumhurbaşkanı anılan maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, kazanç 

ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyle,  
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         -Yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde 

elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre,  

ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya % 15'e kadar artırmaya yetkilidir. 

 

         Anılan yetki çerçevesinde yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (R.G. 

03.06.2020 – 31144) 2006/10731 sayılı BKK değişiklik yapılmıştır.  

 

        Anılan Karar uyarınca, 2006/10731 sayılı BKK’nın yukarıda belirtilen 1/1-b maddesine 

(3) numaralı alt bent eklenerek Serbest (Döviz) Fonlarının portföy kazançları üzerinden 

yapılacak olan stopajın oranı % 0’dan % 15’e çıkarılmıştır. Söz konusu Karar, yayımı olan 

3 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

         Diğer taraftan, bireysel yatırımcıların, Serbest Döviz Fonu katılma belgelerinden elde 

ettikleri gelirler üzerinden alınan % 10 oranındaki stopaj uygulamasında herhangi bir değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

         Özetle; Serbest (Döviz) Fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler 

üzerinden %10 oranındaki stopaj uygulaması devam edecektir. Ancak, Serbest (Döviz) 

Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden de ayrıca %15 oranında 

stopaj uygulanacaktır. 

 

2. Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İzin Veren Son 

Düzenlemeler; 

 

          7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun (R.G. 17.04.2020 – 31102) uyarınca;  

 

        -5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 

Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine, 

 

       -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde 

yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine, 

 

      -11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle (11.07.2020 tarihine kadar) sınırlı olmak üzere, 

 

          Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

         Ayrıca, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatmaya (11.10.2020 tarihine kadar) 

yetki verilmiştir.  

 

         Anılan düzenleme uyarınca; 

 

       -Sanayi ve Teknoloji Bakanının söz konusu yetkisini kullanması ve Ar-Ge ve tasarım 

merkezleri ile teknopark şirketleri tarafından Bakanlığın bilgilendirilmesi kaydıyla,  

 

       -Evden çalışan Ar-Ge & Tasarım personeli için 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun 

kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir. 
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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan duyuruya göre; 

 

 -Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 

teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,  

 

 -Evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına bildirmek kaydıyla, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Mayıs ayı 

sonuna kadar faydalanmaya devam etmişlerdir. 

 

 Ayrıca;  

 

 -01 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet 

gösteren teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki bildirime tabi personel 

sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 

50’sini geçmemesi veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin,  

 

 -İlgili kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek 

toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmaması şartıyla,  

 

ilgili personelin uzaktan (evden) çalışmasına izin verilmiştir. 

 

 Ancak, muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) çalışan 

personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin Bakanlığa 

yapılmasına devam edilmelidir. 

 

         Ayrıca belirtmek isteriz ki, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari 

istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir. 

 

         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerine gönderilen duyuru metni aşağıda yer almaktadır. 

 

“Sayın Yetkili/İlgili, 

 

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Bakanlığımızca Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezlerinde & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu 

merkezler dışında yürütülebilmesine, Merkezlerin bu kapsamda çalışan personeli 

Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla 5746 & 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, 

destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 27 Mayıs 2020 tarihine imkan 

tanınmıştı. 

 

Gelinen aşamada; 

 

1)27 Mayıs 2020 olarak belirlenen tarihin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına, 
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2) 01 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında ise, ilgili merkezlerde bildirim kapsamındaki 

personel sayısının 5746 & 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının 

en fazla yüzde 50’si, veya bildirim kapsamındaki personele isabet eden toplam çalışma 

süresinin, yine 5746 & 4691 sayılı kanun kapsamında istihdam olunan toplam personel sayısına 

isabet edecek toplam çalışma süresinin en fazla yüzde 50’si uzaktan çalışma kapsamında 

değerlendirilmesine Karar verilmiştir. 

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri& 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez & bölge dışında geçirilen 

sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.” 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


