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ÖZEL SEKTÖR AR – GE VE TASARIM MERKEZLERİ
AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanuni düzenleme ilk olarak
12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araş-rma
ve Geliş3rme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile
gerçekleşFrilmişFr.

Süreç içerisinde oluşan ihFyaçlara göre güncellenen son mevzuat ise 26.02.2016
tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6676 sayılı Araş-rma ve
Geliş3rme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun
Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ dur.

Bu kapsamda 5746 sayılı Kanun’un adı Araş-rma Geliş3rme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değişFrilmiş ve Kanun
01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmişFr. Bu kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği
ise 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmışQr.
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5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ;

- Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan AR-GE ve Tasarım Merkezleri ,

- Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen AR-GE projeleri ,

- Rekabet öncesi işbirliği projeleri ,

- Teknogirişim sermayesi desteği ,

- Tasarım tescil desteği ,

- Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan özkaynaklarla

geliştirilen AR-GE projeleri ,

kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, destek ve

teşvikleri kapsamaktadır.
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1 – TANIMLAR
a) Araş.rma ve geliş5rme faaliye5 (Ar-Ge): Araş%rma ve geliş,rme, kültür, insan
ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının ar%rılması ve bunun yeni süreç,
sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistema,k bir temelde
yürütülen yara%cı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve
teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çık%ları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik
içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Ar-Ge merkezi: Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde
siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleş,rmek
üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya
iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araş%rma ve
geliş,rme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge
personeli is5hdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,
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c) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araş5rmacı ve
teknisyenleri,

ç) Araş2rmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde,
yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve
ilgili projelerin yöneAlmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu
uzmanları,

d) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel
şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî
ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak krî mülkiyet haklarının
paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her saFasını
belirleyecek mahiyeGe ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleşArilen ve
araş5rmacı taraHndan yürütülen projeyi,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
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f) Değerlendirme ve Dene-m Komisyonu: Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve
Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin değerlendirme ve dene?mini yapmak
üzere oluşturulan ve sekretaryasını Bakanlığın yürüteceği Değerlendirme ve
Dene?m Komisyonunu,

g) Destek personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine kaHlan veya
bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yöne?ci, teknik eleman, laborant, sekreter,
işçi ve benzeri personeli,

h) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

ı) İzleyici: Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve Rekabet Öncesi İşbirliği Proje
desteğinden yararlanan işletmelerin başvuru veya faaliyetlerinin izlenmesi,
dene?mi ve raporlanması amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen alanında
uzman kişileri veya akademisyenleri,
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j) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer
alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik
yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

k) Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe
dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve
dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi
Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir
birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde
bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,
yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri,

l) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve
teknisyenleri,
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m) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleş6rilmesi ve
ilgili projelerin yöne6lmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik,
mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine
sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eği6m
derecesine sahip diğer kişileri,

n) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel
şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya
nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım
esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her saEasını belirleyecek
mahiyeFe ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı taraGndan yürütülen
projeyi,

o) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen
veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

9



p) Temel bilimler: Yükseköğre)m kurumlarının matema-k, fizik, kimya ve
biyoloji lisans programlarını,

r) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ih)yaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara
başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet,
uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin
ne)celerini,

ifade etmektedir.
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2 – BAŞVURUŞARTLARI

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde açıklandığı üzere Ar-Ge Merkezi
Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almak için asgari başvuru şartları aşağıdaki
gibidir (Yönetmelik Madde 20) ;

1. Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kurulu tara6ndan belirlenen
sayıda Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli isChdam edilmesi,

Tasarım2. merkezlerinde en az 10 ya da Bakanlar Kurulu tara6ndan
belirlenen sayıda TZE tasarım personeli isChdam edilmesi,

3. Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya
tasarım faaliyetlerini yurt içinde gerçekleşNrmesi,
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4. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik
varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği
ve kapasitesinin bulunması,

5. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde
çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

6. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı
tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,

7. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir
yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
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3 – AR – GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araş1rması ya da sa1ş
promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araş1rmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
d) İlaç üreAm izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleşArilmeyen
klinik çalışmalar ile üreAm izni sonrasında gerçekleşArilen klinik çalışmalar,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut gelişArilmiş
süreçlerin kullanımı,
f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve
benzeri esteAk ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

13



g) Programlama dilleri ile işle-m sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin 
ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması 
sure-yle yapılan yazılım geliş-rme faaliyetleri, 
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik 
belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, 
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araşDrma giderleri,
ı) Üre-m ve üre-m altyapısına yönelik yapılan yaDrım faaliyetleri, -cari üre-min
planlanması ve seri üre-m sürecine ilişkin harcamalar, 
i) Numune verilmek amacıyla proto-plerden kopyalar çıkarılıp dağıDlması ve 
reklam amaçlı tüke-ci testleri, 
j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya 
konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 
k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliş-rilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî
mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler. 
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4 – TASARIM SAYILMAYAN FAALİYETLER

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araş2rması ya da sa2ş
promosyonu, 
b) Kalite kontrol, 
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut 
geliş>rilmiş süreçlerin kullanımı, 
ç)   Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araş2rma giderleri, 
d) Üre>m ve üre>m altyapısına yönelik yapılan ya2rım faaliyetleri, >cari üre>min
planlanması ve seri üre>m sürecine ilişkin harcamalar, 
e) Numune verilmek amacıyla proto>plerden kopyalar çıkarılıp dağı2lması ve 
reklam amaçlı tüke>ci testleri, 
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya 
konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 
g) Tasarım faaliyetleriyle geliş>rilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet
haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler, 

15



h) Paris Sözleşmesi’nin 2’nci mükerrer 6’ ncı maddesi kapsamında yer alan 
hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, 
dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin 
tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri. 
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5 – AR-GE YENİLİK FAALİYETLERİ İLE TASARIM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 
YAPILAN HARCAMALAR

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında değerlendirilen 
harcamalar (6) kalem halinde aşağıda yer almaktadır ;

İlk madde ve malzeme giderleri,a)
AmorBsmanlar,b)
Personel giderleri,c)
Genel giderler,d)
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,e)
Vergi, resim ve harçlar,f)
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a – İlk Madde ve Malzeme Giderleri

- Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul,
yedek parça, proto9p ve benzeri giderler ile Vergi Usul Kanunu’na göre
amor9smana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin ik9sabına
ilişkin giderleri kapsar.

- Hammadde ve diğer malzeme stoklarından tasarım faaliyetlerinde fiilen
kullanılan kısma ilişkin maliyetler tasarım harcaması kapsamındadır. Bu nedenle,
henüz tasarım faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer
malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stok hesaplarında; kullanılan, saHlan ya
da elden çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup edilmek sure9yle izlenmesi
gerekir.
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b – Amor'smanlar

- Tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ik1sap edilen amor1smana tabi
ik1sadi kıymetler için ayrılan amor1smanlardan oluşur.

- Tasarım faaliye1 dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata
ilişkin amor1smanlar; bunların tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına
göre hesaplanır.
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c – Personel Giderleri

- Tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalış2rılan tasarım personeliyle
ilgili olarak tahakkuk e9rilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması
kapsamında bulunan ücretler ile bu mahiye>eki giderlerdir.

- Tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar
Kurulu taraCndan belirlenen sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilen ücretler de tasarım indirimine konu edilir.

- Tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere, tasarım faaliyetlerine
ka2lan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin gelir vergisi stopajı
teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiye>eki giderler de
personel gideri kapsamındadır.
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Kısmi- çalışma hâlinde, personelin tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın
toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak sure6yle bulunan ücret
tutarları; tasarım harcaması olarak dikkate alınır.
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d – Genel Giderler

- Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme
(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil), nakliye giderleri ile bu
merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi
bu merkezlerde yürütülen faaliyeAn devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri
kapsar.

- Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve
benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır.

- Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak kira veya amor/sman, su ve
enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme
giderleri üzerinden hesaplanacak paylar, genel giderler kapsamında
değerlendirilmez.
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e – Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

- Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya ta-
sarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve
kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz
hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiye<eki diğer
hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir.

- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında
gerçekleşCrilen toplam harcama tutarının %50’sini geçemez.
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f – Vergi, Resim ve Harçlar

- Doğrudan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespi;nde gider olarak dikkate alınabilen vergi,
resim ve harçları kapsar.

- Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar
için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

*** Ar-Ge merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge ve tasarım indirimine
konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliye;
kapsamında; tasarım merkezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu

edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran tasarım faaliyeE kapsamında

yapılmış olması esasGr.
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6 – SAĞLANAN İNDİRİM, İSTİSNA, DESTEK VE TEŞVİKLER

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faydalandığı destek ve teşvikler 5746 sayılı

Kanun’un 3’ncü maddesinde ayrınBlı olarak açıklanmış ve aşağıdaki şekilde

sınıflandırılmışBr ;

1. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi,

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki,2.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,3.

Damga Vergisi İsUsnası,4.

Gümrük Vergisi İsUsnası,5.

Temel Bilimler Desteği,6.
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7 – AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ

a) Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge ve yenilik projelerinde gerçekleş6rilen
harcamaların tamamı ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde
gerçekleş6rilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı, kurum
kazancından ve 6cari kazançtan indirim konusu yapılır.

b) Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir / kurumlar vergisi
beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili saArına yazılır.

c) Ayrıca bu harcamalar Vergi Usul Kanunu’na göre ak6fleş6rilmek sure6yle
amor6sman yoluyla iIa edilir, bir ik6sadi kıymet oluşmaması halinde ise
doğrudan gider yazılır.

d) Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir ve VUK’na göre her yıl
belirlenen yeniden değerleme oranında arArılarak dikkate alınır.
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8 – AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE SAĞLANAN 
İLAVE İNDİRİM

Aşağıda belir,len göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az % 20
arFş sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik
harcamaları ile tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre arFş tutarının yüzde 50
’si, kurum kazancının ve ,cari kazancın tespi,nde indirim konusu yapılır.

a. Ar-Ge ve tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,
Tescilb. edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,
Uluslararasıc. destekli proje sayısı,
Lisansüstüd. dereceli araşFrmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
Toplame. araşFrmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

f. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya
oranı,

(01.08.2016 tarih ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
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9 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETİNE AİT TEŞVİKLER

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme
çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürü?ükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile
tasarım faaliyetleri Kanun’da yer alan indirim, isCsna, destek ve teşviklerden
yararlanabilecekCr.

Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak
yapılan harcamaların sadece yüzde 50 ‘si bu merkezler taraNndan, harcamaların
kalan yüzde 50 ‘si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
taraNndan indirim olarak dikkate alınabilecekCr.

Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeCnin olmaması halinde, söz
konusu harcamaların tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi taraKndan indirilebilir.
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Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine
yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi taraAndan
kullanılacakBr.

Siparişi verenler sadece, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile, sipariş verilmesine ilişkin
kağıtlara ait damga vergisi isFsnasından yararlanabilecek, bunlar dışındaki teşvik ve
destek unsurlarından yararlanamayacaklardır.

Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler için geçerli olup, halen
yürürlüktedir.

Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi iFbariyle yararlanılabilecek toplam Ar-
Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi taraAndan
beyanname verilmeden önce siparişi verene yazılı olarak bildirilecekFr.
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10 – DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

ArØ -Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde
çalışan tasarım ve destek personelinin ; bu çalışmaları karşılığında elde e;kleri
ücretlerinin,
Doktoralıi. olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans
derecesine sahip olanlar için % 95 ‘i,
Yüksekii. lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine
sahip olanlar için % 90 ‘ı,
Diğerleriiii. için % 80 ‘i,

gelir vergisinden müstesnadır.

HakØ kazanılmış haFa taGli ve yıllık izin süreleri ile Ulusal Bayram ve Genel TaGller
Hakkında Kanunda belirGlen taGl günlerine isabet eden ücretler isGsna
kapsamındadır.
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Ha#alıkØ 45 saa*n üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma sürelerine ait
ücretler gelir vergisi is*snasından yararlanamaz.

ArØ -Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde
çalışan tasarım ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde e:kleri
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye
Bakanlığı taraBndan karşılanacakCr.

KamuØ kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji gelişGrme projesi
anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve
kuruluşlarından Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile tasarım projelerini desteklemek
amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları
destekler özel bir fon hesabına alınır.
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5746Ø sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların
bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç 2 yıllık süreler
i;bariyle yapılacak=r.

GelirØ vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden
yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eş değeri sayısı, toplam tam
zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının % 10 ‘nu geçemez.

AsgariØ Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı
olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler i;bariyle ortalaması alınacak=r.

5746Ø sayılı Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının
amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk eJrilmemiş vergiler
yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacak=r. Sağlanan vergi dışındaki destekler ise
6183 sayılı AATUH Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmış
tutarıyla geri ödenecek;r.
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TamamlanmamışØ Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi halinde,
devri gerçekleş;ren işletmeler tara<ndan ak;fleş;rilen tutar, kazanç tutarının
tespi;nde maliyet olarak dikkate alınır.

Projeyi devralan işletmeler ise devir tarihinden sonra proje kapsamında
yapBkları harcamalar için Ar-Ge ve tasarım indiriminden faydalanabileceklerdir.

Projenin devri için ayrıca bir bedel ödenmişse, bu bedel Ar-Ge ve tasarım
indiriminden yararlanamaz.

Tamamlanmış bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi durumunda,
projeyi devralan işletme Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanamaz.

ArØ -Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin
harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına
imkan verecek şekilde muhasebeleş<rilmesi zorunludur.
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ArØ -Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak Yönetmeliğin 9‘ncu maddesinin (1) ve

(2)’nci ?kralarında belirAlen belgelere YMM Tam Tasdik Raporu’nda yer verilmiş

olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik
raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

ArØ -Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin
faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç
mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

Ø Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyeAne ilişkin işlemler

her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre

içerisinde tamamlanır.
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5746Ø sayılı Kanun kapsamındaki indirim, is4sna, destek ve teşviklerden
yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/13, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/ğ
ile Teknoloji Bölgeleri Geliş4rme Kanunu’nun geçici 2 ‘nci maddesinde yer alan
indirim, destek, teşvik vb. hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

GVK Mad.89/13 – Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de
verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, :bbi raporlama, muhasebe
kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün tes>, ser>fikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü
alınmak sure>yle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eği>m alanlarında faaliyeFe bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili
bakanlığın izni ve dene>mine tabi olarak eği>m ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan
kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde eGkleri kazancın %50'si. Bu indirimden
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarLr. Bu benFe yer alan
oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları i>barıyla sıMra kadar indirmeye veya %100'e kadar ar:rmaya Bakanlar Kurulu,
bu bendin uygulamasına ve dene>me ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak sure>yle
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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KVK Mad.10/ğ – Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de
verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, :bbi raporlama, muhasebe
kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün tes>, ser>fikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü
alınmak sure>yle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eği>m alanlarında faaliyeFe bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili
bakanlığın izni ve dene>mine tabi olarak eği>m ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan
kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde eGkleri kazancın %50’si.

4691 s. Teknoloji Geliş:rme Bölgeleri Kanunu Geçici Madde 2 – Yöne>ci şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında
elde eGkleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki
yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde eGkleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesnadır.
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KAYNAKLAR ;

5746v Sayılı Araş-rma, Geliş3rme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkında Kanun,

Araş-rma,v Geliş3rme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin

Uygulama ve Dene3m Yönetmeliği,

01v .08.2016 tarih ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

193v sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

5520v sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

Bilim,v Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Başvuru, İzleme ve Değerlendirme Mevzuat El Kitabı,
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

osmanokur@yorumymm.com
www.yorumymm.com
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