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Konu: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel 

Tebliği(Seri No: 4),  30/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

 

Özet: 6676 sayılı Kanun ile 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun”da bazı değişiklikler yapılmıştı. 30 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel 

Tebliği(Seri No: 4)’de ise gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Söz konusu Tebliğ’de; gelir vergisi stopaj teşviki ile ilgili uygulama esaslarına, istisna uygulama 

örneklerine, bildirim ve beyanına, teşvik uygulamasının başlangıç sürelerine, uygulama dışında 

kalan ödemeler ile teşviki sona erdiren düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

 

Söz konusu Genel Tebliği(Seri No: 4)’de yer alan açıklamalar ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

 

1. Asgari Personel Sayısı ve Tam Zaman Eşdeğer Sayısı Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar 

Teşvikten yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az on beş,  2016/9093 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararında belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için otuz tam zaman eşdeğer Ar-Ge 

personeli, tasarım merkezlerinde ise en az 10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam 

edilmesi gerekmektedir.  

Tam zaman eşdeğer personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler 

itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi 

suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate 

alınmaz. Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi 

işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması 

bulunmamaktadır. 

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım 

faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacaktır. 

1.1. Tam zamanlı / kısmi zamanlı çalışan personele ilişkin açıklamalar 

Tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil 
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günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, haftada 

45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate 

alınmayacaktır. 

Kısmî zamanlı çalışma halinde ise, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı 

zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar-Ge, 

yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden 

yararlandırılacaktır. Kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık 

ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi 

stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 

1.2. Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında geçirilen sürelere ilişkin açıklamalar 

2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen faaliyetlerle sınırlı olmak üzere, Ar-Ge veya 

tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin projelerle doğrudan ilgili olduğu ile Ar-Ge ve tasarım 

merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun tevsiki ve sorumluluğu, Ar-Ge veya tasarım 

merkezi yönetimine aittir. Bu kapsamda teşvikten yararlanmış olan Ar-Ge veya tasarım personeline 

ilişkin liste projeler itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan yıllık faaliyet 

raporlarında bildirilecektir. Dışarıda geçirilen sürelere isabet eden ücretler de, gelir vergisi stopaj 

teşvikinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, teşvikten faydalanılan süre her hal ve takdirde 

haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyecektir. 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin 

yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez 

dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, 

Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 

Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da 

değerlendirilecektir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıllık, doktora yapanlar için iki yıllık 

sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır. 

 

2. Prim, İkramiye ve Benzeri Ödemelere İlişkin Açıklamalar 

Ar-Ge, tasarım ve destek personeline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve Gelir Vergisi 

Kanunu'nun 61'inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilen prim, ikramiye ve 

benzeri ödemeler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, Ar-Ge 

veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında 

dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, 

gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve 

teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 

3. İstisna Ücret Hesaplaması ve Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 

2016/9094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasarım faaliyeti olarak belirlenen alanlar ile Kanun 

kapsamındaki tasarım faaliyetlerinde bulunanların istihdam ettikleri personelin ücretlerine 

belirlenen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacaktır. 

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalışılan süreye ilişkin ücret 
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üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim 

indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar ile temel bilimler 

alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i, yüksek lisanslı 

olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı ve 

diğerleri için yüzde 80'i her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 

vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir. 

 

4. Destek Personeline İlişkin Açıklamalar 

Teşvikten yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman 

eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamayacaktır. Küsuratlı sayılar 

tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli 

sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak 

üzere teşvik uygulanacaktır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine gelir vergisi teşviki 

uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. 

 

5. Diğer Hususlar 

Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, 

tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınacaktır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, 

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği, TÜBİTAK tarafından 

yürütülen projelerde destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

 

6. Yürürlük 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel 

Tebliği(Seri No: 4), 1 Mart 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

 
 

 


