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5746 Sayılı Kanun Kapsamında AR-GE Desteğinden Yararlanan İşletmelerde İşveren 
Hissesi Sigorta Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 
Yayınlandı. 

 
5746 sayılı Kanun kapsamında TÜBİTAK denetiminde yürütülen AR-GE ve yenilik 

projelerinde çalışan personele ait işveren hissesi sigorta priminin %50’si Maliye Bakanlığınca 
karşılanacaktır. Söz konusu prim desteğinden yararlanabilmek için Tübitak’tan veya ilgili kurumdan 
alınacak belge ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’ne yazılı olarak 
müracaat edilmesi gerekmektedir.  

 
01.04.2008 tarihinden önce Ar-Ge desteklerinden yararlanmaya hak kazanan kurumların Eylül 

2008 ayına ilişkin işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanabilmek için 31 Ekim 2008 
tarihine kadar TÜBİTAK’tan alacakları yazı ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz 
etmeleri ve aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresinde “5746 sayılı Kanun türü seçilmek 
suretiyle” vermeleri gerekmektedir. 

 
Tübitak veya ilgili kurumdan alınan yazı sigorta primleri servisine intikal ettirilerek 

süpervizörün işveren sistemi ana menüden 9-1-3-9 no’lu seçeneği işaretlemek suretiyle “5746 SAYILI 
KANUNA TABİ İŞYERLERİ GİRİŞİ” menüsü vasıtasıyla gerekli kodlamayı yapması gerekmektedir. 
Söz konusu işlem yapılmadan 5746 sayılı Kanun kapsamında prim ve hizmet belgesinin internet 
ortamında verilmesi mümkün değildir.  

 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2008 aylarında işveren hissesi sigorta prim 

desteğinden yararlanılması gerektiği halde yararlanmamış olan işverenlerin, destekten yararlanmaya 
hak kazandığına ilişkin belgeleri işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine 
ibraz etmeleri ve kapsamına giren sigortalılar için kanun türü seçilmeksizin ve yasal süresi içinde 
Kuruma daha önceden verilmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, aynı sigortalılar için 
5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri vermeleri 
halinde Nisan/Ağustos 2008 ayları için de sigorta prim desteğinden yararlanabileceklerdir.  

 
Emekli olup çalışanlar (sosyal güvenlik destek primi ödeyenler) söz konusu destekten 

yararlandırılmayacaktır.  
 
5746 sayılı Kanun türü seçilerek verilen prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi tahakkuk 

ettirilmeyecektir.  
 
İşsizlik sigortası primleri hakkında destek uygulanmayacaktır.  
 
Kapsama giren personelin ay içinde (tam zamanlı) çalışmalarının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

ile ilgili olması halinde hak kazanılan hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri 5746 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirilerek 30 günün tamamı için destek uygulanacak, kısmi zamanlı olarak çalışan 
personelin ise hafta tatili ve yıllık ücretli izinleri sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmasında 
dikkate alınmayacaktır.  
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Örneğin, Eylül 2008 ayında fiilen (hafta tatilleri hariç) 10 gün Ar-Ge projesinde çalışan bir 
personelin ücretinin 10 günlük kısmına isabet eden ücretiyle ilgili işveren sigorta priminin yarısı 
Devletçe karşılanacak, 20 günü normal şekilde prime tabi tutulacaktır. Ağustos ayının 31 gün olması 
prim hesabında farklılık yaratmayacaktır. 10 gün için indirimli prim hesaplanacak kalan 20 gün için 
normal prim hesaplanacak ve iki ayrı hizmet belgesindeki gün sayısı 30 olacaktır.  

 
Daha fazla bilgi için SGK’nın 25.09.2008 tarih ve 2008/85 no’lu Genelgesini inceleyiniz veya 

Müşavirliğimize başvurunuz. 
 
Öte yandan, gelir vergisi stopajı desteği konusunda 1 Seri No’lu 5746 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği incelenerek, Nisan/Ağustos 2008 dönemleri için düzeltme muhtasar beyannamesi verilmesi 
Eylül 2008 dönemi için ise indirimli gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir.  

 
Saygılarımızla.   
 

       KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 
 
 

 
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
 
 
 

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI’NA 
 

   ANKARA 
 
 

 Şirketimizce yürütülmekte olan ………………………….. ARGE projesi kurumunuzca 
desteklenmektedir. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliğinin 11.maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 25.09.2008 tarih ve 2008/85 
sayılı Genelge uyarınca; işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanabilmemiz için proje kapsamında 
çalışan personelimizin çalışmaya başladıkları tarih ve proje süresi sonu ile bu personelin projede çalışma süresini 
(tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak) belirten bir belgenin İlgili Sigorta Müdürlüğüne ibraz etmemiz 
gerekmektedir.  
 
 Söz konusu belgenin verilmesi için gereğini arz ederiz.  
 
 
 
 
 

 Personelin Adı, Soyadı  Projede Çalışmaya 
Başladığı Tarih 

 Projeden 
Çıkış Tarihi 

 Görevi  Çalışma Süresi 
(Gün) 

1-          
2-          
3-          
4-          
5-          
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