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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 02.07.2020 

         Sayı   : 2020/106 

                                                                  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                          

            

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. SGK 2020/21 Sayılı Genelge Yayınlamıştır. 

 

2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Çalışan Personelin 31 

Temmuz 2020 Tarihine Kadar Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İlişkin 

Düzenlemeler; 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. SGK 2020/21 Sayılı Genelge Yayınlamıştır. 

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

19/06/2020 tarih ve 2020/21 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

 

            Mezkûr genelge 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge de yapılan değişikliklere 

ilişkindir. Bu değişikliklerin bazı kısımlarını aşağıdaki şekilde belirtebiliriz. 

 

          -Genelgenin 3’üncü kısmında, “limited şirket ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı 

ve bildirimi” başlığı altında ek örnek ve açıklamalara yer verilmiştir.  

 

          -Genelgenin 9’uncu kısmında, “ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında bildirilen 

hizmetlerin (4/b) kapsamına aktarılmasına ilişkin işlemler konusunda açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

 

          -Genelgenin 10’uncu kısmında “Borçlanma yapacak kimseler” başlığı altında eklemeler 

yapılmıştır. 

 

            Söz konusu Genelge’ye 

 

 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/163301?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/163301?AspxAutoDetectCookieSupport=1%20
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2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Çalışan Personelin 31 

Temmuz 2020 Tarihine Kadar Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İlişkin 

Düzenlemeler; 

 

          04.06.2020 tarih ve 2020/98 sayılı Özet Bültenimizde belirtildiği üzere, 7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; 

 

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

Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 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. 

(17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı R.G.) 

 

           Diğer taraftan, 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. 

 

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan duyuru uyarınca; 

 

        -30 Haziran tarihine kadar 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 verilmişti. 

 

          Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 30 Haziran’da sona eren uzaktan 

çalışma süresinin, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 

5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek 

veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında 

istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini 

aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

          Diğer taraftan, muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) 

çalışan personele ve merkez & bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin Bakanlığa 

yapılmasına devam edilmelidir. 
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          Ayrıca belirtmek isteriz ki, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili 

Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve 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 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkan 

tanınmıştı. 

 

Gelinen aşamada; 30 Haziranda sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin ilgili işletmelerde 

& merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 & 4691 sayılı Kanunlar kapsamında 

istihdam edilen personel sayısının en fazla yüzde 50’sini geçmemek, veya bildirim 

kapsamındaki personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 5746 & 4691 sayılı Kanunlar 

kapsamında istihdam olunan toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin 

en fazla yüzde 50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına 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. 

 

Not: 

 

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. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte 

belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.” 

 

            Saygılarımızla 

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

 


