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ARGE TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 26.02.2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6676 Sayılı 

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 

yapılan düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 75. Maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 

a) Değişiklik sonrasında; Ar-Ge ve destek personellerine ilave olarak Tasarım Personeli 

de gelir vergisi desteğinden faydalanacaktır. 

b) Ayrıca personellerin eğitim seviyelerine göre belirlenen gelir vergisi stopajı teşviki 

oranında değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişiklikle birlikte;  

 Doktoralı personeller ile Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve 

biyoloji lisans programlarından yüksek lisans mezunu olanlar için %95 oranında,  

 Yüksek lisans eğitimine devam edenler ile Yükseköğretim kurumlarının Temel 

Bilimler lisans programlarından lisans mezunu olanlar için %90 oranında, 

 Lisans öğrencisi ve altında eğitim derecelerine sahip diğer personeller için % 80 

oranında, gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacaktır. 

2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 

 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20. Maddesinde değişikliğe 

gidilmiştir. 

 Değişiklik ile İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan 

girişimcilerin de , bu bölgelerde ürettikleri KDV Kanunu Geçici 20.maddesindeki teslim 

ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesna olacaktır. 
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3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 

a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7. Maddesinde değişikliğe 

gidilmiştir. 

 İstihdam edilecek personeller ile ilgili olarak, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

 

 Yabancı uyruklu yönetici,  

 Vasıflı AR-GE veya tasarım personeli çalıştırılabilecektir. 

 

b) Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasındaki Değişiklikler 

 

 Yapılan değişiklikler ile birlikte 31.12.2023 tarihine kadar, gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesna olacak kazançlar yazılım, tasarım ve Ar-Ge olarak 

belirlenmiştir. 

 Bölgede çalışacak olan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olacaktır. 

 Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 

yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının 

%10’unu aşamayacaktır. 

 Hak kazanılmamış hafta tatilleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 

belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamında yer alacaktır. 

 Haftalık 45 saatin üzerindeki süreler ve ek çalışma süreleri için bu istisnadan 

faydalanılamayacaktır. 

 Yönetici şirket, ücreti gelir vergisinden istisna olan kişilerin bölgede fiilen çalışıp 

çalışmadığını denetleyecektir. 

 Bölgede çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin, bu bölgelerde yürüttüğü projelerle 

ilgili olarak, proje kapsamındaki faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında yürütmesinin 

zorunlu olduğu hallerde, bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’ünü 

aşmamak şartıyla bir kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 Bölgede yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin 

yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere, bölge 

dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100’ünü aşmamak üzere bir kısmı, gelir 

vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 

 Yukarıda belirtilen Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındaki ücret Bakanlar 

Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecektir. 
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c) Sermaye Desteği Uygulaması 

 Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine sağlanan sermaye destekleri; 

 Beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu, 

 Öz sermayenin %20’sini, aşmamak üzere gelir ve kurumlar vergisinden 

indirilebilecektir. 

İndirim konusu yapılacak olan tutarın üst sınırı 500.000 TL olacaktır. 

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisinden indirimi 

yapılan sermaye desteği tutarlarının 2 yıl içerisinde projenin finansmanında 

kullanılmaması durumunda, kullanılmayan kısım için zamanında tahakkuk 

ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

d) Vergi ve Harç İstisnaları 

 İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 sayılı kanun hükümlerine tabi 

olarak değerlendirilecek ve bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan 

aynen faydalanacaklardır. 

 4691 sayılı kanun kapsamında yürütülen; 

 Yazılım, 

 Ar-Ge, 

 Yenilik, 

 Tasarım Projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük 

vergisi ve her türlü fondan müstesna olacaktır.  

 

 Ayrıca yine aynı kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler de damga 

vergisi ve harçtan müstesna olacaktır. 
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4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da 

Yapılan Düzenlemeler 

 5746 sayılı kanunun adı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir. 

 

a) Vergi ve Harç İstisnaları 

 

5746 sayılı kanun kapsamında yürütülen; 

 

 Ar-Ge, 

 Yenilik, 

 Tasarım Projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük 

vergisi ve her türlü fondan müstesna olacaktır.  

 

 Ayrıca yine aynı kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler de damga 

vergisi ve harçtan müstesna olacaktır. 

 

b) Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasındaki Değişiklikler 

 

 Değişiklik sonrasında; Ar-Ge ve destek personellerine ilave olarak , 

 Ayrıca tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek 

personellerinin ücretleri, eğitim seviyelerine bağlı olarak gelir vergisinden istisna 

olacaktır. 

Yapılan değişiklikle birlikte;  

 Doktoralı personeller ile Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve 

biyoloji programlarından en az yüksek lisans mezunu olanlar için %95 oranında,  

 Yüksek lisans eğitimine devam edenler ile Yükseköğretim kurumlarının Temel 

Bilimler programlarından lisans mezunu olanlar için %90 oranında, 

 Lisans öğrencisi ve altında eğitim derecelerine sahip diğer personeller için % 80 

oranında, gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacaktır. 

 Hak kazanılmamış hafta tatilleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 

belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamında yer alacaktır. 

 Haftalık 45 saatin üzerindeki süreler ve ek çalışma süreleri için bu istisnadan 

faydalanılamayacaktır. 

 Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin, bu bölgelerde 

yürüttüğü projelerle ilgili olarak, proje kapsamındaki faaliyetlerinin bir kısmını Ar-Ge 

ve tasarım merkezi dışında yürütmesinin zorunlu olduğu hallerde, Ar-Ge veya tasarım 

merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
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bilgilendirilmesi şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin 

%100’ünü aşmamak şartıyla bir kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım 

personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek 

üzere, merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100’ünü aşmamak üzere 

bir kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 

 Yukarıda belirtilen Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındaki ücret Bakanlar 

Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecektir. 

 

c) Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Uygulaması 

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri sağlayan; 

 Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki 

yıla göre artışının %50’sine kadarı, 

 Tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre 

artışının %50’sine kadarı, 

 

5746 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde yer alan esaslar dahilinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 

 

d) Siparişe Dayalı Olarak Yürütülen Faaliyetlerde Teşvik ve Destek Uygulaması 

 

 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe 

dayalı olarak yürüttüğü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri indirim, istisna ve destek ve teşvik 

unsurlarından yararlanacaktır. 

 Aynı şekilde tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 

yürüttüğü tasarım faaliyetleri de indirim, istisna ve destek ve teşvik unsurlarından 

yararlanacaktır. 

 Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-

Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların %50’si bu merkezler 

tarafından indirilebilecektir. 

 Yukarıda bahsedilen harcamaların geriye kalan %50’si ise siparişi veren gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılabilecektir. 

 Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde Ar-

Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezlerine 

indirilebilecektir. Bu durumda sipariş verenler Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sipariş 

verilmesine ilişkin kağıtlara ait damga vergisi istisnasından faydalanabilecek, 

bunun dışında kalan teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. 
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e) Ar-Ge Personeli İstihdamında Sağlanacak Ücret Desteği 

 

 Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında en az 

lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu 

personelin her birine ödediği aylık ücretin o yıl için uygulanan brüt asgari ücret 

tutarı kadarlık kısmı 2 yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine 

konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

 Ancak her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezine 

istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu aşamayacaktır. 

 

d) Sermaye Desteği Uygulaması 

 Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu olan 

projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 

sağlanan sermaye destekleri; 

 Beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu, 

 Öz sermayenin %20’sini, aşmamak üzere gelir ve kurumlar vergisinden 

indirilebilecektir. 

 İndirim konusu yapılacak olan tutarın üst sınırı 500.000 TL olacaktır. 

 Teknogirişim sermayesi desteğine konu olan projelerin finansmanında 

kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisinden indirimi yapılan sermaye desteği 

tutarlarının 2 yıl içerisinde projenin finansmanında kullanılmaması durumunda, 

kullanılmayan kısım için zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile 

birlikte tahsil edilecektir. 

e) Rekabet Öncesi İşbirliği Proje Desteği Uygulaması 

 Rekabet öncesi işbirliği proje bütçesinin en fazla %50’sine kadarlık kısmı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere geri 

ödemesiz olarak desteklenecektir. 
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f) Öğretim Elemanı İstihdamı Uygulaması 

 Öğretim elemanı olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerde, 

 Araştırmacı, 

 Tasarımcı 

 İdari Personel, 

olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı 

veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilecektir. 

 

 Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede 6 yıllık tam zamanlı olarak 

çalışılması gerekmektedir. Görevlendirme süresi, üniversitede çalışılan her 6 yıl 

sonrasında 1 yıl olacaktır. 

 Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, 

tam zaman eşdeğer Ar-Ge ve tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

 Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığında elde 

edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. 

 Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve 

kadroları ile ilişkileri devam eder. 

 

Saygılarımızla, 


