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SİRKÜLER 2008/16                                                              Ankara, 21.03.2008 
   
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 
 

AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yayımlandı. 
 

AR-GE ve yeniliklerin desteklenmesi amacıyla çıkarılan Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 5746 sayılı Kanun 12 Mart 2008 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Kanun 01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arasında yürürlükte kalacağından 
geçici bir kanun niteliğindedir.  

 
Kanunda yapılan düzenlemelere göre araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüten işletmelere 

getirilen teşvik unsurları kısaca aşağıdaki gibidir. 
 

1-Ar-Ge İndirimi %40’tan %100’e çıkarılmıştır. Ancak, kazanç yetersizliği nedeni ile 
yılı içinde indirilemeyen ar-ge indirimi izleyen yıllarda yeniden değerleme oranındaki artış kadar 
artırılarak kullanılabilecektir. Ayrıca, 500 ve üzerinde tam zamanlı eşdeğer ar-ge personeli 
istihdam eden ar-ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan ar-ge ve yenilik harcamasının bir önceki 
yıla göre artışının yarısı kadar ilave ar-ge indirim hakkı tanınmaktadır. Örneğin, bir ar-ge 
merkezinin 2008 yılı ar-ge harcamaları toplamı 100 YTL, 2009 yılı harcamaları 150 YTL ise 
2009 yılı için yararlanılacak ar-ge indirim tutarı 150+50/2=175 YTL olarak hesaplanacaktır. 
Fazla harcama yapan büyük ar-ge merkezleri desteklenmektedir. 
 

2- Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Stopajı istisnası getirilmektedir. Buna göre; 
 
-Teknoloji merkezi işletmelerinde, 
-Ar-ge merkezlerinde, 
-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslar arası 
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen ar-ge ve yenilik projelerinde, 
-Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde, 
-Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, 
 
Çalışan ar-ge ve destek personelinin (destek personeli toplam personelin %10’unu 

aşamaz) bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücret gelirlerinin %80’i gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. Doktoralı personelde bu oran %90 oranında uygulanacaktır. Daha önce gelir vergisi 
istisnasından yararlanılabilmesi için personelin bizzat Teknoloji geliştirme Bölgesinde çalışması 
gerekmekteydi. Yeni düzenleme ile şirketler teknokentlerde şube açmadan çalıştırdıkları 
personelden kanunda belirtilen oranda gelir vergisi istisnası uygulayabilecektir. Ancak, söz 
konusu istisnadan yararlanabilmek için projenin TÜBİTAK veya kanunla kurulan vakıflar ya da 
kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmiş olması gerekmektedir. 
3- 5 yıl süre ile ar-ge personelinin sigorta primi işveren payının yarısı Maliye Bakanlığınca 
karşılanacaktır. Yukarıdaki maddede belirtilen ar-ge personelinden ücret geliri için gelir vergisi 
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stopajı istisnası uygulananların SSK primi işveren payına ilişkin destek her bir personel için en 
fazla 5 yıl devam edebilecektir. 

 
4-Bu kanun kapsamındaki her türlü ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 

düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmektedir. 
 

5-Ar-ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanlara TÜBİTAK veya diğer kurum ve kuruluşlar 
tarafından hibe şeklindeki destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancın hesabında 
dikkate alınmayıp özel bir fon hesabında tutulacak. Söz konusu gelirler elde edildiği yılı 
izleyen 5 yıl içinde işletmeden çekilemeyecek, ancak sermayeye ilavesi kar dağıtımı 
sayılmayacaktır. Söz konusu gelirler ilgili yılda yapılan ar-ge harcaması tutarının hesabında 
dikkate alınamayacaktır. Örneğin, bir kurum 2009 yılında 500.000 YTL ar-ge harcaması yapmış 
ise, bu harcama karşılığında TÜBİTAK ve benzeri bir kurumdan 150.000 YTL hibe desteği 
almış ise ar-ge indirimine esas tutar 350.000 YTL olarak dikkate alınacaktır. Ar-ge indirimine 
esas harcamanın işletmenin öz kaynaklarından yapması amaçlanmıştır. Kanunun 4. Maddesinde 
yapılan düzenlemeye göre destek ve teşvik unsurlarından yararlananların öngörülen şartları 
taşıyıp taşımadıklarına ilişkin tespitlerin en geç iki yıllık süreler itibariyle yapılması 
gerekmektedir. 
 

6- Kanunun uygulaması ve denetimine ilişkin usul ve esaslar TÜBİTAK’ın görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte 
çıkarılacak yönetmelikte belirlenecektir. Henüz söz konusu yönetmelik yayımlanmadığı için 
uygulamanın detayları belli değildir. Yasa hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu 
yönetmeliğin yayımlanması gerekmektedir. 
 

7- Söz konusu kanun ar-ge faaliyeti sonucu elde edilen gayrimaddi hakların ( patent, 
know-how ve benzeri haklar) satışından elde edilen kazançlara herhangi bir vergi istisnası 
öngörmemektedir. Söz konusu haklardan yararlanabilmek için teknokentlerde faaliyet 
gösterilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa 
göre kurulan teknokentlerde yürütülen yazılım ve ar-ge faaliyetleri sonucu elde edilen ürünlerin 
satışından elde edilen kazançlar için 31.12.2013 tarihine kadar kurumlar vergisi ve KDV 
Kanununun geçici 20. Maddesi uyarınca 2013 yılı sonuna kadar katma değer vergisi istisnası söz 
konusudur. Ayrıca bu bölgelerde çalışan personel için gelir vergisi stopjı istisnası 
uygulanmaktadır. 
 

Daha fazla bilgi için müşavirliğimize başvurunuz. 
 
Saygılarımızla. 

 
KANIT YEMİNLİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 
 


