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MEVZUAT 

• 5746 sayılı «ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun» 

• 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri, 

• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, 

• Bakanlar Kurulu Kararları 

• Cumhurbaşkanı Kararları 

• Diğer Mevzuatlardaki Tebliğ, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve 
Kılavuzlar 
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5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun Amacı 

• Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde 
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, 

• Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,  

• Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,  

• Verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, 

• Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,  

• Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,  

• Teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-
Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,  

• Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını  

 desteklemek ve teşvik etmektir. 
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KİMLERİ KAPSAR 

• Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) 

• Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri 

•Ar-Ge projeleri 

• Tasarım projeleri 

•Rekabet öncesi işbirliği projeleri 

• Teknogirişim sermayesine ilişkin  

 destek ve teşvikleri kapsar. 

4 



Araştırma Geliştirme Ve Tasarım Faaliyeti Nelerdir 
• Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 

artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için  

• Sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar yürütmek 
suretiyle alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, 

• Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, 
• Çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan  
 çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri dahil 
olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir. 
Tasarım Faaliyetleri ise Sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının 
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 ifade eder. 
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Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Sayılmayan Faaliyetler 
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış 
promosyonu, 
b) Kalite kontrol, 
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, 
d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde 
gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında 
gerçekleştirilen klinik çalışmalar, 
e) Bir Ar-Ge projesi (Tasarım) kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da 
mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 
f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, 
dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel 
değişiklikler, 
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet 
sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların 
kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri, 6 



Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Sayılmayan Faaliyetler 
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik 
belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, 
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 
ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin 
planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, 
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve 
reklam amaçlı tüketici testleri, 
j) Bir Ar-Ge projesi (Tasarım) kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya 
ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji 
transferi, 
k) Ar-Ge ve yenilik (Tasarım) faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin 
fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik 
faaliyetler. 
l) Paris Sözleşmesinin 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, 
m) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri. 
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TEKNOLOJİ MERKEZLERİ (TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETMELERİ) 

3624 sayılı Kanun kapsamında üniversite ve araştırma 
merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri 
teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, 
geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek 
işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan 
Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji 
geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği 
teknoloji geliştirme merkezlerini (TEKMER) ifade eder. 
 Ar-Ge, yenilik ve tasarım projesi bulunan işletmeler, 
KOSGEB destek mevzuatı kapsamında oluşturulan teknoloji 
merkezlerine başvuru yaparlar. KOSGEB tarafından 
desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, 5746 sayılı Kanunla 
sağlanan tüm destek ve teşvik uygulamalarından Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje 
süresince yararlanır. 
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AR-GE VE TASARIM MERKEZİ 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde 
siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan, 
• Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni 

veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin,  
• Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
• Münhasıran yurt içinde araştırma, geliştirme ve tasarım 

faaliyetlerinde bulunan, 
• En az 15 (2016/9093 sayılı BKK) tam zaman eşdeğer Ar-Ge 

personeli istihdam eden, (Tasarım için 10) 
• Yeterli Ar-Ge ve tasarım birikimi ve yeteneği olan, 
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca “Ar-Ge (Tasarım) Merkezi” 

belgesi verilen  
 Birimler olarak tanımlanmıştır. 
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TASARIM MERKEZİ 

Tasarım merkezi tanımı 2016/Mart döneminde 5746 sayılı 
kanuna eklenerek bu merkezlerinde teşviklerde yararlanma 
hakkı sağlanmıştır. 

Ar-Ge Merkezi tanımıyla asgari personel sayısı ve tasarım 
faaliyetleri hariç aynıdır. 

Ar-Ge merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge ve 
tasarım indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-
Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında; tasarım 
merkezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu 
edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran tasarım faaliyeti 
kapsamında yapılmış olması esastır. 
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AR-GE PROJESİ YAPAN İŞLETMELER 

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 fikrî mülkiyet 
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her 
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeyi ifade eder. 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Ar-Ge Projelerini aşağıdaki 
kurumlara onaylatmaları durumunda  
- Kamu kurum ve kuruluşları, 
- Kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları 
kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve 
kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi 
kullanan vakıflar, 
Uluslararası fonlar, 
5746 sayılı Kanun tarafından sağlanan indirim, istisna, destek ve teşvik 
unsurlarının birçoğundan yararlanma imkânı bulunmaktadır. 
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TASARIM PROJESİ YAPAN İŞLETMELER 

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 safhasını belirleyecek mahiyette ve 
bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından 
yürütülen projeyi ifade eder. 
 Ar-Ge projeleri için yapılan açıklamalar Tasarım 
projeleri içinde geçerlidir. 
 

12 



REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ YAPANLAR  

Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek 
ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve 
uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma 
göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet 
öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform 
kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım 
faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması 
kapsamındaki, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri ifade 
eder. 
Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, işbirliğini oluşturan 
kuruluşlarca işbirliği anlaşmasında belirtilen ortak özel hesaba 
aktarılan tutarlar, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalar 
kapsamında olmak şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemde, katkı 
sağlayan kuruluşların her biri için katkıları oranında, Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım harcaması olarak kabul edilir. 
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TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLERİNDEN YARARLANANLAR  

Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin 
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek 
durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da 
lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön 
başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve 
yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun 
bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli 
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini 
ifade eder. 
Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi 
tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek 
başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin münferiden 
veya müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme 
yararlanabilir. 
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TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLERİNDEN YARARLANANLAR  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, şartları taşıyan 
işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve 
hibe olarak 100.000,00 TL’ye (2019 yılı 150.000,00 TL) kadar 
teknogirişim sermayesi desteği verilebilir. Bu tutarı; sektörler, iş kolları, 
Bölgeler veya teknoloji alanları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte beş katına 
kadar artırmaya veya kanuni tutarına kadar indirmeye Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı yetkilidir. 
Teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve 
yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca ya da kanunla 
kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında 
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge, 
yenilik projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan 
vakıflarca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak 
verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya 
desteğinden indirilmez. 
Tasarım faaliyetleri, teknogirişim sermaye desteğinin konusuna girmez. 
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İNDİRİM, İSTİSNA, DESTEK VE TEŞVİK UNSURLARI 

• AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ (KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİ İÇİN) 

• GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
• SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 
• DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 
• TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİNDE GELİR VE KURUMLAR 

VERGİSİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 
• GÜMRÜK VERGİSİ, FON, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI 
• SİPARİŞE DAYALI OLARAK YÜRÜTTÜKLERİ AR-GE VE YENİLİK İLE 

TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DESTEKLER 
• TEMEL BİLİMLER ALANLARINDA EN AZ LİSANS DERECESİNE 

SAHİP AR-GE PERSONELİ DESTEKLERİ 
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AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 
Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-
Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 
kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  
kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve 
kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya 
kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği 
projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden 
yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının 
tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve 
tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım 
harcamalarının tamamı , 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum 
kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde 
indirim konusu yapılır.  
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AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 
Cumhurbaşkanınca  belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde 
ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla 
göre artışının yüzde ellisine kadarı; Cumhurbaşkanınca belirlenen 
kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım 
harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı 
yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen 
kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya 
birlikte farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ayrıca bu 
harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir 
iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. 
Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim 
konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. 
Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her 
yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 
alınır. 
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AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 
a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı 
b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı 
c) Uluslararası destekli proje sayısı 
ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli 
sayısına oranı 
d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı 
e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun 
toplam ciroya oranı 
Yukarıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre 
en az %20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde o yıl yapılan Ar-
Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış 
tutarının %50 si Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. (Bu indirim 
normal indirimden %100  sonra yeni bir indirim şeklinde ekstra olarak 
uygulanır) 
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AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerinde bulunanların; 
kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme 
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 hesabında tutulur. 
Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi 
kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge veya tasarım harcaması tutarının 
tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini 
izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde 
başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 
Bir işletmenin, araştırma safhasını geliştirme safhasından ayırt edememesi 
durumunda, söz konusu projeye ilişkin harcamaları sadece araştırma safhasında 
yapılmış gibi dikkate alınır.(TMS 38) 

5746 sayılı Kanundan yararlanılmaması durumunda Araştırma Harcamalarını 750 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına alacak, dönem sonunda 751 Araştırma 
ve Geliştirme Giderleri Yansıtma hesabıyla 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
hesabına devrederek matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınacak. 

5746 sayılı kanunla getirilen teşviklerde yararlanılması durumunda Ar-Ge 
faaliyetlerine yönelik harcamalar doğrudan gider yazılmaz. Bu harcamaların 
aktifleştirilmesi ve ortaya çıkan gayri maddi hakkın maliyet bedelinin amortisman 
yolu ile itfa edilmesi gerekir. Ar-Ge faaliyetlerinin başarısız olması durumunda ise 
yapılan harcamalar tek seferde gider yazılır. 

1 sıra no’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’ne göre; işletmede yeni ürün ve 
teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi vb. amaçla yapılan her türlü 
harcamalardan aktifleştirilmesi gerekenler «263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri» 
hesabının borcuna maliyet bedeli ile kaydedilir. 

Aktifleştirilmeyen Ar-Ge Giderleri «750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri» 
hesabının borcuna kaydedilir. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 
Örnek: X A.Ş. 2017 yılında Ar-Ge Merkezi kurmuş ve bu merkezde 
araçlarda kullanılacak yeni bir şerit takip sistemi için harcamalar 
yapmaya başlamıştır.  

a- Şirket bu projeyi yürüttüğü laboratuvar için 500.000 TL tutarında 
sarf malzemesi almış ve 90.000 TL KDV ödemiştir. 

150 – İlk Madde Malzeme   500.000  

191 – İndirilecek KDV        90.000  

102 – Bankalar       590.000 

b- Sarf malzemeler projede kullanılmıştır. 

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri 500.000  

150 – İlk Madde Malzeme     500.000 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

c- Şirket 2018 Mart ayında proje ile ilgili çeşitli harcamalardan 
dolayı 700.000 TL ödeme yapmış, 100.000 TL KDV ödemiştir. 

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri 700.000  

191 – İndirilecek KDV    100.000  

102 – Bankalar       800.000 

d- Şirket 2018 Ekim ayında, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan 
şerit takip sistemine ilişkin patenti Türk Patent Enstitü’süne tescil 
ettirmiştir. 

260 – Haklar      1.200.000  

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri   1.200.000 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

e- 2018 yılı sonunda, aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları amortisman 
yoluyla giderleştirilmeye başlanacaktır. 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tescil edilip edilmemesine bağlı 
kalmaksızın gayri maddi hak niteliğinde (patent, faydalı model vs.) 
aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, aktifleştirilen 
söz konusu harcamalar 5 yılda ve %20 amortisman oranı ile itfa edilir. 

İzmir VDB’nin özelgesine göre; Ar-Ge harcaması sonucunda 
aktifleştirilen tutarlar da azalan bakiyeler usulüne göre itfa 
edilebilecektir. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

750 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  240.000  

 268 – Birikmiş Amortismanlar    240.000 

630 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  240.000  

 751 – Ara. Ve Gel. Gid. Yansıtma Hesabı   240.000 

690 – Dönem Karı veya Zararı   240.000  

 630 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri   240.000 

751 – Ara. Ve Gel. Giderleri Yansıtma Hesabı 240.000  

 750 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri   240.000 

Böylece her sene sonunda 240.000 TL giderleştirilecek ve 5 yıl sonunda Ar-
Ge harcamalarının tamamı amorti edilecektir. 
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Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir? 
Ar-Ge projesi devam ederken oluşan Ar-Ge maliyetlerini amortismana tabi 
tutmamak gerekmektedir. 
VUK 313. maddesine göre bir iktisadi kıymete amortisman ayrılabilmesi 
için, bu kıymetin kullanıma hazır halde bulunması şarttır. 
Ar-Ge faaliyetinin başarısızlıkla sonuçlanmasının tespiti durumunda, Ar-Ge 
harcamaları dolayısıyla oluşan tutarlar tek seferde gider yazılacak ve 
Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. 
Başarısız projeler için yararlanılan teşviklerin geri alınması veya 
düzeltilmesi söz konusu değildir. 
Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine 
ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru 
hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur. 
Özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde aynı anda birden fazla proje 
yürütülebilmektedir. Her Projeye ait harcamaların takibi için muhasebe 
hesaplarında alt kırılımlar açılmak sureti ile hem proje bazında hem de 
harcama türleri bakımından ayrıştırılması gerekmektedir. 
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Ar-Ge İndirimine Tabi Harcamalar  

5746 Sayılı Kanun Yönetmeliğine Göre Ar-Ge 
İndirimine Tabi Harcamalar Aşağıdaki Başlıklarda 
Toplanmıştır. 

1- İlk Madde Malzeme Giderleri, 

2- Amortismanlar, 

3- Personel Giderleri, 

4- Genel Giderler, 

5- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, 

6- Vergi, Resim ve Harçlar 
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İlk Madde Malzeme Giderleri 
Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara 
mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi 
kıymetlerin iktisabına ilişkin giderleri kapsar. (2019 yılı 1.200 TL, 2020 yılı 
1.400 TL) 

Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge yenilik veya tasarım 
faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler, Ar-Ge ve tasarım 
indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınır. 

Örnek: Firma yeni bir tekstil boyama makinesi geliştirilme projesi için Ar-Ge 
onayı almıştır. Bu kapsamda kablo, elektronik aksam, bağlantı elemanları, 
vb. hammaddeleri 200.000 TL+ 36.000 KDV ödeyerek satın almıştır. 

150 – İlk Madde Malzeme  200.000  

191 – İndirilecek KDV    36.000  

                         102 – Bankalar   236.000 
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İlk Madde Malzeme Giderleri 

Bu aşamada ilk madde malzeme bedelleri Ar-Ge indirimine konu 
edilmeyecek ve beyannamede indirim yapılmayacaktır. 

50.000 TL değerindeki ilk madde malzeme Ar-Ge projesinde kullanıldığında  

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  50.000  

                            150 – İlk Madde Malzeme     50.000 

Ar-Ge projesinde fiilen kullanılan sarf malzemesi aktifleştirilecek, Ar-Ge 
indirimine konu edilebilecek. 

Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin 
kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme 
içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge 
faaliyeti kapsamındadır. Bu nedenle işletme içinde veya dışında pilot 
üretimde kullanılan ilk madde ve malzemeye ilişkin giderler Ar-Ge 
indirimine konu edilebilecektir. 
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Amortismanlar 

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap 
edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar 
bu kapsamdadır. Bu çerçevede, sadece Ar-Ge ve tasarım projesine 
tahsis edilen veya münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak 
kullanılan taşınmazlara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre hesaplanan amortismanların tamamı, bu kapsamda indirim 
tutarının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım 
faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata 
ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım 
faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır. 
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Amortismanlar 

Örnek : Kimya sektöründe faaliyette bulunan (A) Ltd. Şti.’nin aktifinde 
120.000 TL bedelle kayıtlı makine, 2018 hesap döneminde 60 gün süre 
ile şirketin gerçekleştirdiği Ar-Ge projesinde kullanılmıştır. Söz konusu 
makinenin faydalı ömrü beş yıl olup (A) Ltd. Şti. normal usulde 
amortisman hesaplamaktadır. 

Buna göre, (A) Ltd. Şti. bu makine için yıllık olarak hesaplamış olduğu 
(120.000 x %20=) 24.000 TL tutarındaki amortismanın [24.000 x 
(60/360)=] 4.000 TL’lik kısmını, Ar-Ge indirimine konu tutarın 
tespitinde dikkate alabilecektir. 

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri       4.000  

730 – Genel Üretim Giderleri       20.000  

                       257 – Birikmiş Amortismanlar   24.000 
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Amortismanlar 
Örnekteki makine münhasıran Ar-Ge projesinde kullanılsaydı tamamı 
Ar-Ge indirimine konu olacak ve kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  24.000  

                       257 – Birikmiş Amortismanlar       24.000 
 

Proje süresince ayrılan amortisman giderleri Ar-Ge indirimine konu 
olacak proje sona ermesinden sonra amortisman gideri olmaya devem 
edecek ancak Ar-Ge indirimine konu edilmeyecektir. 

Ar-Ge merkezi olarak kullanılan veya Ar-Ge projelerinin yürütülmesi 
için kiralanmış yerlere ilişkin yapılan harcamalar dolayısı ile 
hesaplanan özel maliyet bedellerine göre tespit edilen itfa paylarının 
amortismanlar kapsamında Ar-Ge indirimine konu edilmesi 
mümkündür. 
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Amortismanlar 
Şirketin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere amortismana tabi iktisadi 
kıymet alınması halinde, iktisadi kıymetin maliyet bedeli değil ilgili yılda 
ayrılan amortisman tutarı Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınacaktır. Ancak, 
proje sonucunda bir iktisadi kıymetin ortaya çıkması halinde, bu iktisadi 
kıymetin bünyesine girerek tamamlayıcı parçası olan, diğer bir ifadeyle bu 
iktisadi kıymetten ayrılma imkânı bulunmayan makine ve teçhizat gibi 
iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli ise Ar-Ge harcaması olarak dikkate 
alınabilecektir. 

İşletmelerde kayıtlı bulunan taşıtın proje gereği Ar-Ge faaliyetinde 
kullanılmasının zaruri olması ve Ar-Ge faaliyetinde fiilen kullanıldığının 
tespit ve tevsik edilmesi şartıyla, bu taşıta ilişkin amortismanların Ar-Ge 
faaliyetine isabet eden kısmı Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek Ar-
Ge indirimine konu edilebilecektir. Makam aracı gibi genel amaçlarla 
kullanılan taşıtlara ilişkin amortismanlar ise bu kapsamda 
değerlendirilmeyecektir. 

Azalan bakiyeler yöntemine göre ayrılan amortismanlarda Ar-Ge indirimine 
konu edilebilecektir. 
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Personel Giderleri 
Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
çalıştırılan Ar-Ge veya tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk 
ettirilen ve 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı 
teşviki kapsamındaki süreye isabet eden ücretler ile bu 
mahiyetteki giderler, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu tutarın 
tespitinde dikkate alınabilecektir. 

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye 
isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar dâhilinde 
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de 
Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilir. 08.03.2017 Tarihinde 
yapılan değişiklik ile Ar-ge merkezi dışında geçirilen sürelere 
isabet eden seyahat, yol ve konaklama giderleri de Ar-Ge 
harcaması olarak dikkate alınacaktır. 
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Personel Giderleri 
Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu 
aşmamak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu 
faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki 
uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de 
personel gideri kapsamındadır. 

Kısmi çalışma hâlinde, 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 
alınır. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge ve 
destek personeline işverenlerce yemek vermek suretiyle sağlanan 
menfaatler ile toplu olarak işyerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında olup, söz konusu 
harcamaların personel giderleri olarak Ar-Ge indirimine konu edilebilecektir. 
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Genel Giderler 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira 
veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli 
kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden 
hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez. 

Ar-Ge ve tasarım merkezinin, mükellefin başkaca faaliyetlerinin 
yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünde yer 
alması halinde Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek kira 
veya amortismanların, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak 
kullanılan alanın yüzölçümünün (metrekare cinsinden), bu 
merkezlerin bulunduğu binanın toplam yüzölçümüne (metrekare 
cinsinden) oranına göre belirlenmesi gerekmektedir 
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Genel Giderler 
Enerji ve su giderlerinin, işletme içerisinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerine 
ilişkin giderleri ölçebilen sayaç veya benzeri cihazlarla ayrıştırılabilmesi 
durumunda da bu suretle tespit edilen tutarlar Ar-Ge ve tasarım indirimine 
konu edilebilecektir. Bu suretle söz konusu ayrıştırma işleminin 
yapılamaması halinde ise, bu mahiyetteki giderlerden; 
- Enerji giderleri, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın 
yüzölçümünün bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam kapalı alanının 
yüzölçümüne olan oranına göre, 
- Su giderleri, Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personel sayısının bu 
merkezlerin bulunduğu binada çalışan toplam personel sayısına olan 
oranına göre 
dağıtıma tabi tutulacaktır. 
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin bulunduğu binaların toplam 
yüzölçümünün tespitinde, faaliyetlerde kullanılmaya mahsus kapalı alanlar 
dikkate alınacak olup, otoparklar (kapalı olanlar dahil) ve sosyal tesisler gibi 
fiilen faaliyetlerde kullanılmaya mahsus olmayan alanlar dikkate 
alınmayacaktır. 
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Genel Giderler 

Finansman giderleri Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilemezken 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki projeler kapsamında verilen 
teminat mektuplarına ilişkin ödenen komisyonlar sadece Ar-Ge ve 
tasarım projesi ile ilgili olması ve başka işleri de kapsamaması şartı ile 
Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilir. 

 

Ar-Ge ile ilişkin teknik eğitimler Ar-Ge harcaması kabul edilirken, 
kişisel gelişim gibi diğer eğitimler teşvik kapsamına alınmamaktadır. 
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Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik 
veya tasarım 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 mahiyetteki diğer hizmet alımları 
kapsamında yapılan ödemeleri kapsar. Bu şekilde alınan hizmetlere 
ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama 
tutarının yüzde ellisini geçemez. 
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Vergi, Resim ve Harçlar 

Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 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. 

 

Vergi matrahının tespitinde indirimine izin verilmeyen giderlerin (KKEG) 
Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün değildir. 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Ar-Ge indirimi Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi e-beyannameleri üzerinden 
indirime konu edilir. Bu indirimlerden çoğunlukla kurumlar vergisi 
mükellefleri yararlandığından kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 
duracağım. 

Kurumlar vergisi beyannamesi hesap dönemini takip eden 4. Ayın son 
gününe kadar verilmektedir. Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler 
Nisan ayı sonu kadar beyannamelerini verip ödemelerini yapmaları gerekir. 
Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlerken; 

Şirketin ticari bilanço karı/zararı beyannameye yazılacak bu tutara vergi 
mevzuatına göre belirlenen kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) 
eklenecek. 

Sonra, mükellefin ticari bilanço karının içine dahil edilen ve KVK ile bazı özel 
kanunlara göre istisna kapsamında bulunan kazançlar, kurumun zararı olsa 
dahi indirim konusu yapılacak, 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Zarar dahi olsa dikkate alınacak indirim ve istisnalar düşüldükten 
sonra kazancın bulunması halinde, 5 yıldan fazla nakledilmemek 
şartıyla önceki dönemlere ilişkin geçmiş yıl zararları sırasıyla mahsup 
konusu yapılacak ve indirime esas tutar bulunacaktır. 

 

Örneğin Z A.Ş.’ nin 2018 yılı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

Ticari Bilanço Karı   2.500.000,00 

KKEG     1.200.000,00 

İştirak kazançları istisnası (-)    200.000,00 

Geçmiş Yıllar Zararı (-)     700.000,00 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Kazancın (indireme esas tutarın) bulunması halinde, Ar-Ge indirimi 
beyanname üzerinde düşülecektir.  

Ar-Ge ve Tasarım İndirim uygulamasında ilişkin e-beyanname 4 satır 
açılmıştır. 

 

  

 

Örneğin 2018 yılında ar-ge indirimine tabi harcamaların 800.000,00 TL 
olduğu zaman yukarıdaki örnekteki beyannamede, 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Geçmiş yıllarda 500.000,00 TL Ar-Ge indiriminden yararlandığı 
varsayarsak ekler bölümünde ise aşağıdaki gibi doldurulacaktır. 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Cari yılda “indirime esas tutar” bulunmayan ve dolayısı ile Ar-Ge ve 
tasarım indiriminden yararlanamayacak firmalar bu bölümü 
doldurmayacaktır. 

Şirketin devreden tutarının bulunması durumunda örneğin şirketin 
300.000,00 TL indirime esas tutarı bulunduğu ve 800.000,00 TL Ar-Ge 
indirimi olduğunda; 

 

  

 

Yukarıda görüldüğü gibi indirime esas tutarı kadar Ar-Ge indirimi 
yazılabiliyor. 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
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Ar-Ge İndiriminin E- Beyannamede Gösterilmesi 
Ek bilgiler bölümüne de  
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Endeksleme Nasıl Yapılır  

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim 
konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. 
Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her 
yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. 

Örneğin; Özenç A.Ş. 2013 yılı bilgileri aşağıdadır. 

2013 yılı kazancı  500.000 TL 

2013 yılı Ar-Ge indirimi 700.000 TL 

Buna göre, 2013 yılından 2014’e devreden (700.000-500.000) 200.000 
TL Ar-Ge indirimi, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 
(%10,11) ile değerlenerek 2014 yılı beyannamesinde dikkate 
alınacaktır. Böylece 2014 yılı beyannamesinde Ar-Ge indirimi, 
(200.000X %10,11) 20.220 TL arttırılarak (200.000 + 20.220) 220.220 
TL olarak dikkate alınacaktır. 
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Endeksleme Nasıl Yapılır  

Bu şirketin 2014 yılı bilgileri aşağıdaki gibidir. 

2014 yılı kazancı     400.000 TL 

2014 yılında hak kazanılan Ar-Ge indirimi  800.000 TL 

2013 yılından devreden Ar-Ge indirimi  220.220 TL 

Toplam Ar-Ge indirimi             1.020.220 TL 

2014 Yılında Ar-Ge indirimi hakkının 400.000 TL’ sı kullanılacak ve 
(1.020.220-400.000) 620.220 TL 2015 yılına devredecektir.  

2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak belirlediğinden, 2015 
yılında dikkate alınacak devreden Ar-Ge indirim tutarı (620.220 X 
%5,58) 34.608,27 TL arttırılacak ve toplam (620.220 + 34.608,27) 
654.828,27 TL Ar-Ge indirimi 2015 yılı beyannamesinde 
kullanabilecektir. 
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Ar-Ge İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler 

Ar-Ge Yönetmeliği 9. Maddesine göre Ar-Ge ve tasarım indiriminden 
yararlanacak işletmeler, bazı belgeleri  yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesi ekinde vergi dairesine verirler. 

1- Ar-Ge ve tasarım indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla 
yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste. 

2- Ar-Ge indiriminden yararlanan işletmelerde çalışanların projeler itibarıyla 
sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, 
gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen vergi tutarlarını gösteren liste. 

3- Dışarıdan alınan test, laboratuvar, analiz danışmanlık, ekspertiz ve benzeri 
hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi 
kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, 
stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste. 

Bu belgeler tüm işletmelerin ibraz edeceği belgeler olup Ar-Ge harcaması 
yapan birimlerin niteliğine göre ayrıca belgeler istenmektedir. 
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Ar-Ge İndiriminden YMM Raporu 
Ar-Ge Yönetmeliği 9. Maddesi 3. ve 4. fıkralarında Ar-Ge merkezleri, 
tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge ve 
tasarım indiriminin uygulanabilmesi için birinci ve ikinci fıkralarda 
belirtilen belgeleri de içeren Yeminli Mali Müşavir tasdik raporunun 
ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine 
verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve 
rekabet öncesi işbirliği projeleri için yukarıda sayılan belgelerin 
beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez. Ar-Ge ve tasarım 
indirimine ilişkin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgelere tam 
tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım 
indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek 
bulunmamaktadır. Verilen bir özelge de İndirime esas tutarı bulunmasa 
dahi o yıla ilişkin YMM raporunun ibrazı gerektiği belirtilmiştir. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, 
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan 
veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  
kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 
desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya 
uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden 
yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan 
Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan 
kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve 
tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu 
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile 
temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine 
sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel 
bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 
doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 

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 günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık 
kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu 
istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge 
veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan 
ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya 
tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge 
veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu 
faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla 
Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Ar-Ge veya 
tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım 
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için 
iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin 
yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve 
biyoloji lisans programlarını ifade eder. 
İstisna 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 2.fıkrasında ücretlilere tanınmış 
bir hak olmasına karşılık GVK geçici 75. Maddesine göre; 
31/12/2023 tarihine kadar, 
5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge tasarım 
ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir 
vergisinin, 
Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki 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, 
Verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
indirilmek suretiyle terkin edilir. 
Denilmek suretiyle istisnanın sistematiği değiştirilmiş ve teşvikten ücretliler 
değil, işletmeler yararlanır duruma gelmiştir. Bu düzenleme ile gelir vergisi 
istisnası, gelir vergisi stopaj desteğine dönüşmüştür. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
Sermaye şirketlerinin şirket ortakları 5746 sayılı kanun kapsamındaki 
projelerde fiilen çalışmaları karşılığında ödenen ücretler gelir vergisi stopaj 
teşvikinden yararlanabilecektir. Ancak şahıs işletmelerinin sahiplerine 
ödenen ücretler GVK 41/2 maddesi gereği gider kabul edilmediğinden gelir 
vergisi stopaj teşvikinden yararlanamaz. 

Emekli personellerin tekrar çalışması durumunda diğer ücretlilerden farklı 
olmadığından gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanabilecektir. (Bu 
personeller sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamaz.) 

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek 
personeline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve ücret kapsamında 
değerlendirilen yakacak parası, bayram parası, yemek yardımı, kira yardımı, 
prim, ikramiye vb ödemeler Gv stopaj teşviki kapsamında 
değerlendirilecektir. 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı çalışan personelin hak 
kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri resmi tatil günlerine isabet 
eden ücretleri GV stopaj teşviki uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
Tam zamanlı çalışma sadece bir işverenden ücret geliri elde etmek, kısmi 
zamanlı çalışma ise birden fazla ücret gelir alan personeli ifade etmektedir. 
Tek bir işletmede çalışan personelin, Ar-Ge merkezi veya projesine belli bir 
süre ayırması ve mesaisinin tamamını bu merkezlerde veya projelerde 
geçirmemesi durumu değiştirmeyecektir. Tam zamanlı personelin Ar-Ge 
merkezi veya projesine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı 
teşvike konu olacaktır. 
Örneğin Bay A sadece X A.Ş. de mühendis olarak çalışmakta ve başka bir 
şirketten elde ettiği ücret geliri bulunmamaktadır. Bay A mesaisinin yarısını 
Ar-Ge merkezinde, yarısını da şirketin üretim biriminde geçirmektedir. Bu 
durumda mühendis bay A tam zamanlı çalışan personel olarak 
değerlendirilecek ve teşvik uygulamasında “tam zamanlı” sayılacaktır. Ayrıca 
elde ettiği ücretin Ar-Ge merkezine isabet eden kısmına (yarısına) teşvik 
uygulanacaktır. Öncelikle kişinin tam zamanlı olup olmadığı tespit edilecek 
daha sonra ücretinin ne kadarlık kısmına teşvik uygulanacağı bulunacak. 
Bu durumda örneğimizde çalışan personel Bay A’nın  hak kazanılmış hafta 
tatili ve yıllık ücretli izin süreleri resmi tatil günlerine isabet eden 
ücretlerinin yarısı GV stopaj teşviki uygulamasında dikkate alınacaktır. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
Örneğin 10.000,00 TL brüt ücretli bir personelin 5746 sayılı kanun kapsamında olan ve olmayan 
maliyetleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

5746 sayılı kanuna tabi olmayan; 

1 BRÜT ÜCRET                10.000,00 

2 SGK İŞÇİ PAYI [1*(%14+%1)] 1.500,00 

3 GELİR VERGİSİ MATRAHI (1-2) 8.500,00 

4 GELİR VERGİSİ (3*%15)  1.275,00 

5 DAMGA VERGİSİ (1* %0,759)      75,90 

6 NET ÜCRET   7.149,10 

7 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ     191,88 

8 NET ÜCRET + AGİ (6+7)  7.340,98 

İşveren maliyeti; 

1 BRÜT ÜCRET                10.000,00 

2 SGK İŞVEREN PAYI %20,5  2.050,00 

3 SGK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI %2    200,00 

4 TOPLAM SGK İŞVEREN PAYI (2+3) 2.250,00 

Toplam işveren maliyeti 12.250,00 TL olmaktadır. 
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GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ 
5746 sayılı kanuna tabi tam zamanlı Ar-Ge personelinin durumu; 

1 BRÜT ÜCRET                     10.000,00 

2 SGK İŞÇİ PAYI [1*(%14+%1)]  1.500,00 

3 GELİR VERGİSİ MATRAHI (1-2)  8.500,00 

4 GELİR VERGİSİ (3*%15)   1.275,00 

5 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ     191,88 

6 GELİR VERGİSİ-AGİ (4-5)  1.083,12 

7 TEKİN EDİLECEK TUTAR (6*%80)     866,50 

8 ÖDENECEK GV (6*%20)      216,62 

9 DAMGA VERGİSİ İSTİSNA         0,00 

10 KESİNTİLER TOPLAMI (2+6+9)  2.583,12 

11 NET ÜCRET (1-10)   7.416,88 

12 İŞVERENE MALİYET SGK HARİÇ (2+8+11) 9.133,50 

13 İŞVERENE MALİYET SGK HARİÇ (1-7) 9.133,50 

İşveren maliyeti; 

1 BRÜT ÜCRET                     10.000,00 

2 SGK İŞVEREN PAYI (%20,5/2)  1.025,00 

3 SGK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI %2     200,00 

4 TOPLAM SGK İŞVEREN PAYI (2+3)  1.225,00 

Toplam işveren maliyeti (9.133,50+1.225,00) 10.358,50 TL olmaktadır. Çalışanların net ücretlerine bakıldığında sadece damga vergisi 
kadar fark ortaya çıkmaktadır. 
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Tam Zamanlı Ar-Ge Personeli Muhasebe Kaydı 

263 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri  10.358,50  

                     01.Brüt ücret                  9.133,50   

                     02 SGK işveren payı       1.225,00   

136 – Diğer Çeşitli Alacaklar            191,88  

                    01.Asgari geçim ind.          191,88   

                       335 – Personele Borçlar    7.416,88 

                       360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar       408,50 

                                                  Ödenecek GV+AGİ   

                       361 – Öde.Sos.Güv. Kesintileri   2.725,00 

                                                  01.SGK İşçi Payı            1.500,00   

                                                  02.SGK İşveren Payı     1.225,00   
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Muhtasar Beyannamedeki Gösterim Şekli 
Ekler bölümünde İşveren bilgileri ve Ar-Ge Yenilik faaliyetlerinde çalışan personel eğitim 
durumlarına göre kişi kişi doldurularak terkin edilecek tutarlar gösterilmektedir. 
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Muhtasar Beyannamedeki Gösterim Şekli 
Ekler bölümü isim isim doldurulduğunda terkin edilecek tutarlar toplamı beyannamenin ön yüzündeki ücret 
ödemeleri üzerinden yapılan tevkifatın 5746 Say. Kanun gereği terkin edilen tutar kısmına otomatik olarak 
gelmektedir. 
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Muhtasar Beyannamedeki Gösterim Şekli 
Terkin sonrası tutar vergi bildirimi bölümüne tahakkuk eden tutar olarak gelmektedir. 
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Muhtasar Beyannamedeki Gösterim Şekli 
Terkin edilecek tutarlar eğitim durumuna göre değişiklik arz etmektedir. 
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Teşvik Uygulamasının Başlangıcı 
Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanan 
işletme, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının 
düzenlendiği tarihten itibaren, 
Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ve iş planının ilgili merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idaresi tarafından desteklendiği süre boyunca, 
Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projesinin 
onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince, 
Kamu kurum ve kuruluşları ve belirli vakıflar tarafından desteklenen veya 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde, destek karar yazısının 
düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle proje 
süresince, 
Uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK’ın 
onay yazısının düzenlendiği tarih itibariyle proje süresince, 
Teknogirişim sermayesi desteklerinden, proje sözleşmesinin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve iş planının ilgili merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idaresi tarafından desteklendiği süre boyunca, 
 Yararlanılır. 
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SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 
Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 
merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya 
teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası 
kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 
desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya 
uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge 
ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim 
sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile 
destek personelinin; Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım 
merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, Kanun kapsamındaki 
faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hissesinin yarısı; 4691 sayılı Kanununun geçici ikinci maddesi 
uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi 
istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 
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DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 
Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine 
ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 

Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; Ar-Ge merkezleri, tasarım 
merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projeleri için 
başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya Kanunda belirtilen 
vakıflardan, teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden, 
uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve 
yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan alınan veya bunlar tarafından 
onaylanan; kâğıda konu işlemin Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik veya tasarım 
faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar 
yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, 
resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve 
kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka 
belge aranmaz. 

İşlem esnasında, söz konusu belgelerin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi 
durumunda, kâğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenir. 

Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen 
personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri 
nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile Kanun kapsamına giren sigortalılar için 
düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz. 
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GÜMRÜK VERGİSİ, FON, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI 

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve 
her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler 
damga vergisi ve harçtan istisnadır. 

Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmeler ile 
destek kapsamına alınmış olan rekabet öncesi işbirliği projeleri 
kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik veya tasarım ile ilgili 
faaliyetlerde kullanılmak üzere Bakanlığın uygun göreceği eşyalardan 
oluşur. 

Bu istisnadan yararlanacak Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi 
Belgesine sahip işletmeler ile destek kapsamına alınmış olan rekabet 
öncesi işbirliği projeleri yapan işletmeler, başvurularını Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden 
Genel Müdürlüğe gönderir. 
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GÜMRÜK VERGİSİ, FON, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI 
Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz 
konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük 
işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde 
başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir 
izleyici görevlendirebilir. 

Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmeler ile 
destek kapsamına alınmış olan rekabet öncesi işbirliği projeleri yapan 
işletmeler dışındaki ancak Kanun kapsamındaki Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım projeleri sahibi işletmeler, desteği veren kurum veya kuruluşa 
ya da Kanunda belirtilen vakıflara, uluslararası fonlar tarafından 
desteklenen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri için ise TÜBİTAK’a 
başvuru yapar. İşletmeler, başvuru yaptıkları kurum veya kuruluşun 
belirleyeceği uygulama süreçlerine göre bu istisnadan yararlandırılır. 
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TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 

Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu 
ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesi uyarınca beyan edilen gelirin ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu 
yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. İndirim uygulamasından geçici 
vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılabilir. 

İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin 
sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından 
geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 
onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı 
hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum 
kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı 
olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve 
geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar 
[Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm 
indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır. Teknogirişim sermayesi desteğine konu 
projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında 
kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. (5746 say kan 3/5) 
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SİPARİŞE DAYALI OLARAK YÜRÜTTÜKLERİ AR-GE VE YENİLİK İLE 
TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DESTEKLER 

Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde 
siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile 
tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 
yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, 
destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. 

Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak 
yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan 
harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu 
harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate 
alınabilir. 

Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler dolayısıyla 
ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir. 
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SİPARİŞE DAYALI OLARAK YÜRÜTTÜKLERİ AR-GE VE YENİLİK İLE 
TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DESTEKLER 

Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması 
halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım 
merkezi tarafından indirilebilir. 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 
tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar-Ge ve tasarım indirimi ile 
sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında 
kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından 
yararlanamaz. 

Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla 
yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-
Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme 
sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirilir. 
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TEMEL BİLİMLER ALANLARINDA EN AZ LİSANS 
DERECESİNE SAHİP AR-GE PERSONELİ DESTEKLERİ 

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge 
personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine 
ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt 
tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, 
Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak 
personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam 
personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması 
halinde tama iblağ edilir. 

Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 
1/3/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez 
istihdam edilmesi esastır. 
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Tasarım Tescil Desteği 

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık 
tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen 
tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek 
imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir. 
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Hibe Destekler  
Kuruluş kanunlarında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yıllık 
bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşların Ar-Ge projeleri ile ilgili bütçeleri 
bulunmakta ve her yıl Ar-Ge projelerine Destek vermektedir. 

Bunlar arasında en sıklıkla karşılaşılan desteklerin başında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları gelmektedir. 

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) 

1513 -Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) 

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. 

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresinden programların detaylarına ulaşıla bilinir. 
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Hibe Destekler  
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Firmanın Dönem Raporunu TÜBİTAK’a Göndermesi 

• AGY500 raporu, Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) içerisinde 
PRODİS üzerinden online olarak TÜBİTAK’a gönderilir. 

• AGY300 son gönderim tarihinde Saat 23.59’a kadar online olarak 
gönderilmesi zorunludur. Basılı olarak (AGY500 ) bu tarihten sonra da 
gönderilebilir. 

• Son gönderim tarihinde saat 23.59’a kadar online gönderilmeyen 
raporlar, daha önce basılı gönderilse dahi kabul edilmez. 

• Son gönderim tarihi resmi tatile rastlaması halinde resmi tatili takip 
eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar rapor online olarak gönderebilir. 
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Mali Rapor 

• Kuruluş tarafından 2 nüsha Mali Rapor hazırlanır. 

• Mali Raporun her iki nüshası da Yeminli Mali Müşavir tarafından 
tasdik edilir. 

• Mali Raporun biri kuruluşta diğeri Yeminli Mali Müşavirde 10 yıl 
süreyle muhafaza edilir. 

• Mali Raporun TÜBİTAK ve diğer denetleyici kamu kurumları tarafından 
istenildiğinde ibraz edilmesi gerekir. 
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Mali Raporun İçeriği 

• Gider formları, (G011-A, G011-B...G020) 

• Belgeler ve gerekli ekler, (ücret bordroları, fatura, gider pusulası, vb) 

• Destekleyici formlar (AGY331, Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu) 

• Tamamlayıcı mali belgeler (ücretten yapılan icra kesintisine ait icra 
yazısı, cari hesap borç/alacak virman dekontu, vb) 

 

80 



Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

• Proje kapsamında yapılan harcama ve giderler Tek Düzen Hesap 
Planına (01.01.2013 tarihinden itibaren TMS-UFRS) uygun olarak 
muhasebeleştirilecektir.  

• Harcama ve giderler, muhasebe kayıtlarında farklı hesaplar altında 
takip edilse dahi, söz konusu harcama ve gider YMM tarafından 
değerlendirme dışında tutulmaz 
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Mali Raporda Bulunan Belgelerin Onayı 

• Mali Raporda harcama ve gider belgelerinin (fatura, gider pusulası, 
vb) “ASIL” suretinin bulunma zorunluluğu yoktur. Bu tür belgelerin 
“Aslı Gibidir” ibaresi konularak kuruluş yetkilisi tarafından kuruluş 
kaşesi ile kaşelenip imzalanan kopyası Mali Raporda bulunur. 

• Mali Rapor içerisindeki belge ve formlardan sadece gider formları 
yeminli mali müşavir tarafından imzalanır ve mühürlenerek tasdik 
edilir. 

• Yeminli Mali Müşavirin gider formlarını tasdik etmesi, gider 
formlarının ekindeki harcama ve gider belgelerini de tasdik ettiği 
anlamına gelir. 

 
82 



Belge Düzeni 

• Destek kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere (personel, seyahat, 
alet/teçhizat/yazılım/yayın, hizmet alımı, malzeme, sarf giderleri vb.) 
ilişkin olarak fatura ve fatura yerine geçen belgeler kuruluş adına 
düzenlenir. 

• Otobüs ve uçak bileti gibi vergi mevzuatında belirtilen istisnai 
durumlarda kuruluş adına düzenlenemeyen belgeler kişi adına 
düzenlenebilir. 

• Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, 
yazılım vb. taşınırlar kuruluşa aittir. 
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Belge Tarihi 

• Harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihinin destek süresi 
içinde (destek başlama ve bitiş tarihleri arası) olması esastır. 

• Yurtdışı alımlarda Belge tarihi proje destek başlangıç tarihinden en 
fazla üç ay öncesine ait olabilir. 

• Stoktan kullanılan malzeme ve sarf giderler için Stok giriş tarihinde 
süre bulunmamaktadır. Stok çıkış tarihlerinin projenin destek süresi 
içerisinde olması gerekir. 
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Önceki/Sonraki Döneme Ait Giderler 
• Belge tarihi destek bitiş tarihi sonrası olan giderler hiçbir koşulda 

desteklenmez. 

• Raporda önceki döneme/dönemlere ait giderler bulunabilir. 

• AGY500’de, geçmiş dönemlere ait giderlerin beyan edildiği ve 
mükerrer olup olmadığı AGY500’de mutlaka belirtilmelidir. 

• Raporda sonraki döneme/dönemlere ait giderler beyan edilemez. 

• YMM Ücretine ait belge tarihinin de destek süresi içerisinde olması 
gerekir. 

• Mali Raporun mücbir ve haklı sebepler dışında süresinde 
sunulmaması halinde, ilgili döneme ait giderler sonraki dönemlerde 
beyan edilmez ve desteklenmez. 
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Ödeme Tarihi 
• Mali Raporda sunulan harcama ve giderlerin ödemesinin en geç 

AGY500’ün düzenlendiği tarihe kadar yapılmış olması gerekir. 

• Ödeme işlemi kısmi olarak yapılması halinde kısmi ödenen tutar 
desteklenir. Ancak, personel giderlerinin kısmi ödenmiş olması halinde 
personel giderinin tamamı beyan edilmez. 

• Harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihinin projenin destek süresi 
içerisinde olması kaydıyla, ödeme destek başlangıç tarihinden önce de 
yapılsa ilgili gider beyan edilir. 

• Mal ve hizmet bedellerinin ödemesinin 320 sıra nolu VUK Genel tebliği, 
konu ile ilgili müteakip tebliğ ve diğer mevzuata uygun olarak yapılması 
gerekir. 

• Personele ait net ücret ödemelerinin, personel sayısı ne olursa olsun, 
mutlaka banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bankadan yapılmayan 
personel giderleri desteklenmez. 
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Faturaya Yazılacak İfade 

Seyahat Giderleri Formu, Alet/teçhizat/yazılım/yayın Giderleri Formu, 
Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşlere Ait Giderler Formu, Hizmet 
Alımları Gider Formu, Malzeme Giderleri Formunda beyan edilen 
kalemlerin tamamının veya bir kısmının ilgili proje için kullanılmış 
olması durumunda fatura üzerinde “Bu faturada belirtilen toplam 
tutarın ...........TL’si ........... numaralı TÜBİTAK–TEYDEB projesi için 
kullanılmıştır.” ifadesinin yer alması gerekmektedir. Söz konusu 
faturaların birden fazla projede kullanılması durumunda her proje için 
aynı ifade fatura üzerinde gösterilmelidir. Fatura üzerine bu ifade proje 
sahibi kuruluş tarafından yazılacaktır 
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KDV Hariç/KDV Dahil Tutar 

• Mal ve hizmet alımına ilişkin tutarlar Gider Formlarına Katma Değer 
Vergisi hariç (KDV’siz) ve Katma Değer Vergisi dâhil (KDV’li) olarak ayrı 
ayrı yazılmalıdır. 

• KDV dahil düzenlenen faturalarda KDV iç yüzde oranı ile hesaplanarak 
gider formlarına KDV’li ve KDV’siz olarak aktarılmalıdır. 

• Mal ve hizmetin KDV’den muaf/istisna olması durumunda da gider 
formundaki ödenen tutar sütununa KDV’siz tutar yazılmalıdır. 
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Çek ve Senetle Ödeme 

• Kuruluşa ait çek ve senet vermek suretiyle yapılan ödemelerde çek-
senet üzerinde belirtilen tutarın kuruluşun banka nezdindeki 
hesabından çıkışının yapıldığının Yeminli Mali Müşavir tarafından 
görülmesi zorunludur. 

• Üçüncü şahıslara ait çekler ile senetlerin ciro edilmek suretiyle ödeme 
yapılması durumunda, satıcı firmadan proje kapsamındaki alıma ait 
kuruluşun borcunun bulunmadığına ilişkin belgenin Mali Raporda 
bulunması gerekir. 
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Cari Hesap 

Cari hesap ilişkisinde, mal ve hizmet alımına ait tutarın mahsuplaşmasının 
Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. 

Örnek:01.01.2018 tarihinde A firması hesaplarında, B firmasının 320 
Hesabının bakiyesi 5.000 TL alacak bakiyesi vermektedir.  B firması A 
firmasından proje kapsamında 10.000 TL’lik mal almıştır (başka alım satımı 
olmadığı varsayılmıştır).YMM Raporu 30.09.2018 tarihinde düzenlenmiş ve 
bu tarihe kadar da A firmasına 10.000 TL ödeme yapmıştır.  

Ödemeye ait belgede  proje kapsamında alınan mala ait faturaya atıf 
yapılmamışsa (...tarih ve ... nolu fatura bedeli ) 5.000 TL (5.000 + 10.000-
10.000)  beyan edilebilecektir. 

Ödemeye ait belgede proje kapsamında alınan mala ait fatura karşılığı 
ödeme yapıldığı (...tarih ve ... nolu fatura bedeli ) belirtilmişse 10.000 TL  
beyan edilebilecektir. 
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Kabul Edilmeyen Ödeme Belgeleri 

• Mevzuata uygun yapılmayan ödemeler, 

• Satıcıya temlikname verilmesi halinde, temliknameye konu olan 
harcama ve giderin fiili ödemesinin gerçekleştirildiğinin 
belgelendirilmemesi, 

• Çek vermek suretiyle veya çek/senet ciro edilmesi suretiyle yapılan 
ödemelerde çek üzerinde belirtilen tutarın kuruluşun AGY500 
raporunun düzenlenmesinden önce ödenmemesi, 

• Kuruluşa ait vadeli çek veya senet vermek suretiyle yapılan 
ödemelerde ilgili çek ve senedin vadesinin gelmemesi. 
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Personel Giderleri 
• Personel giderleri formunda beyan edilecek kişilerin, SGK Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesinde yer alan firma personeli olması gerekir. 
• G011-A formuna yazılacak gün sayısı personelin projede çalıştığı gün sayısı 

değil, firmada ilgili ayda çalıştığı (SGK Bildirgesinde yer alan) gün sayısı 
olacaktır. 

• Ücret giderleri olarak, brüt ücret, ikramiye, sigorta işveren payı ve işsizlik 
sigortası işveren payı beyan edilecektir. 

• Brüt ücretin içerisine sosyal ödemeler (yol parası, yemek parası, vb) dahil 
edilmeyecektir. 

• İkramiye olarak, personele Toplu İş Sözleşmesi, Personel Yönetmeliği yada 
kuruluş uygulamaları gereği yapılan ikramiye ödemesi yazılabilecektir. 

• Tüm personele yapılmayan ikramiye adındaki ödemeler, prim, teşvik 
ikramiyesi vb. ödemeler ikramiye olarak TÜBİTAK’a beyan edilemez. 

• 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan firma ortaklarının SGK işveren payı 
(Bağ-Kur primi) TÜBİTAK tarafından desteklenmediği için ilgili sütunlar boş 
bırakılır. 
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Teşviklerin Düşürülmesi - 1 
• Kuruluş, yararlandığı tüm geri ödemesiz teşvikleri personel 

giderlerinden düşürecektir. 

• TÜBİTAK, 5746 sayılı kanundaki teşviklerden yararlanmayı şart 
koşmakta, diğer kanunlardaki teşviklerden yararlanılmış olmasını şart 
koşmamaktadır. 

• 5746 sayılı Kanundaki teşvikler, destek karar yazısının düzenlendiği 
tarihten veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
düşürülecektir. 

• Kuruluş, 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunlardaki teşviklerden 
yararlanılmış ise bu teşvikleri de ayrıca düşürerek TÜBİTAK’a beyan 
edecektir. 
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Teşviklerin Düşürülmesi - 2 
Örnek 1: 
Destek karar yazısının düzenlendiği tarih........25.02.2018 
Proje başlama tarihi..........................................01.01.2018 
Bu durumda kuruluş 01.01.2018-25.02.2018 tarihleri arasında 5746 sayılı 
kanundaki teşviklerden faydalanmamışsa, bu teşvikleri G011-Aformunda 
resen düşürmeyecektir. 
Örnek 2: 
Yukarıdaki örnekte kuruluş 2018/1 döneminde 5746 sayılı kanundaki 
teşviklerden faydalanmamışsa, G011-A formuna 25.02.2018-30.06.2018 
arasını yararlanmış gibi yazacaktır. Sonraki dönemlerde de yararlanmazsa 
aynı şekilde beyan edecektir. 
Örnek 3: 
Kuruluş, 01.01.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanundaki 5 puanlık 
teşvikten faydalanıyorsa, bu 5 puanlık teşviki 01.01.2018 tarihinden itibaren 
personel giderlerinden düşürerek beyan edecektir. 
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Gelir Vergisi Teşvik Hesabı - 1 

5746 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi teşvikleri,5746 sayılı Kanun ile 
bu Kanunun Tebliğleri ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara 
göre hesaplanacaktır. 

Örnek: Brüt maaşı 5.000 TL, evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu ve  Ar-Ge’de 
çalıştığı süreye isabet eden ücreti 2.000 TL olan doktoralı olmayan 
personelin gelir vergisi teşvik hesabı (Teşvik hesabı adam/ay oranına 
göre yapılacaktır) 

Not:Bu hesaplamada damga vergisi dikkate alınmamıştır.  Ayrıca yapılan 
bu hesaplama bilgi amaçlıdır. 
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Gelir Vergisi Teşvik Hesabı - 2 
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SGK Teşvik Hesabı - 1 

SGK teşviği, 5746sayılıKanun,5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi, ilgili 
SGK Genelgeleri (2008/85, 2009/21, 2009/139, 2011/45,..) ve diğer 
mevzuata göre hesaplanacaktır. 

Örnek: Brüt maaşı 5.000 TL, evli, eşi çalışmayan ,4 çocuklu ve  Ar-Ge’de 
çalıştığı süreye isabet eden ücreti 2.000 TL olan personelin SGK teşvik 
hesabı (5510 sayılı kanundaki 5 puanlık teşvikten de yararlanmıştır) 

Not: Bu hesaplama bilgi amaçlıdır. 
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SGK Teşvik Hesabı - 1 
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Teşviklerin Formlarda Gösterilmesi 
 

 

 

 

 

 
4691 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Kanunda ücretler gelir vergisinden istisna olduğu 
için,  bu kapsamda faaliyet gösteren firmalar, “5746 / 4691 Sayılı Kanunlar 
Kapsamında Hesaplanan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi İstisnası’’ 
alanına bir şey yazmayacaktır. 

Başka Kanunlarda yer alan teşvik ve desteklerden yararlanan kuruluşlar, teşvik ve 
desteğin içeriğine göre SGK desteği ya da Gelir Vergisi Stopaj desteği sütunlarına 
yararlanılan teşvik ve destekleri yazabilirler. 
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Teşviklerden Yararlanmak İçin İstenen Belgeler 

• Teşviklerden yararlanmak isteyen firmalar, TÜBİTAK destek karar 
yazısı, proje sözleşmesi ve proje öneri bilgileri formu (proje başvuru 
formu) ile vergi dairesine ve SGK’ya başvurmaları gerekir. 

• TÜBİTAK, teşviklerden yararlanmak isteyen firmalara herhangi bir 
yazı, proje personeli listesi veya belge vermemekte.  

• Destek karar yazısının ve proje sözleşmesinin ilgili kuruluşlara beyan 
edilmesinin yeterli olacağı düşüncesindeyim. 
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Ücretlerin Ödenmesi 

• Personelin net ücretinin ödemesinin banka aracılığıyla yapılması 
gerekir.  Kasadan yapılan ücret ödemeleri desteklenmez. 

• Net ücretinin bir kısmı bankadan ödenmesi durumunda o personelin 
ilgili aya ait ücretinin tamamı desteklenmez. Bu ücretin kalan kısmı 
banka kanalıyla ödenmesi durumunda daha sonraki dönemlerde 
kuruluş tarafından yeniden talep edilebilir. 

• Net ücretin bir kısmının kasadan bir kısmının da bankadan ödenmesi 
halinde sadece bankadan yapılan ödeme kabul edilir. 

• Kasadan yapılan ücret ödemeleri, daha sonra iptal edilerek bankadan 
yapılsa dahi desteklenmez. 

 
101 



Firma Ortaklarının Ücretlerinin Beyanı 
• Projede görev alan firma ortağı Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu 

üyelikleri dışında varsa görevleri veya projedeki görevleri nedeniyle 
yapılan ücret ödemeleri ile ilgili Genel Kurul Kararı gerekir. 

• Ortakların 5510 sayılı kanuna göre sigortalı olması gerekir. 
• Genel Kurul Kararında, ücret ödemesinin başladığı tarih ve ücret tutarı yer 

alması gerekir. 
• Genel Kurul Kararının noter tarafından onaylanması gerekir. 
• Ücretler, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın düzenlendiği tarihten itibaren 

destek kapsamına alınır. 
• Geçmiş tarihlere yönelik alınan kararlar dikkate alınmaz. 
• Genel Kurul kararı, sonradan noter tarafından onaylansa dahi genel kurul 

karar tarihinden itibaren ücretler desteklenir. 
• Örnek:15.02.2013 tarihinde yapılan genel kurul tutanağı 23.06.2013 

tarihinde onaylansa dahi ücretler 15.02.2013 tarihinden itibaren 
desteklenir. 
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Seyahat Giderleri (G012 Formu) 

• Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, otobüs, gemi ile 
yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri 
desteklenmektedir. 

• Proje kapsamında yapılan seyahate ilişkin konaklama giderleri 
desteklenmemektedir. 

• Proje teknik danışmanlarına ait proje faaliyetleriyle ilgili olan ekonomi 
sınıfı ulaşım giderleri, (firmanın teknik danışmanla yaptığı sözleşmede 
belirtilmesi halinde) desteklenmektedir. Teknik danışmanın seyahat 
giderleri G015 formunda beyan edilecektir. 
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Yurt Dışı Alımlar 
İthal alımlarda aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur; 

a-Ticari fatura, 

b-Faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka transfer dekontu 

c-İthal alıma ait Gümrük Giriş Beyannamesi 

d-İthal malın gümrükten çekildiğini tevsik eden “gümrük makbuzu” 

Serbest Bölge içinde ithal alımlarında istenen belgeler; 

a-Ticari fatura, (Serbest Bölge Müdürlüğü onaylı, mühürlü) 

b-Faturada belirtilen döviz tutarının ödemesine (transferine)ait banka 
transfer dekontu, 

c-Gümrük Giriş Beyannamesi veya Serbest Bölge Müdürlüğü onaylı (mühürlü) 
Serbest Bölge İşlem Formu 
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Yurt Dışı Alımlarda Desteklenen Ve Desteklenmeyen Maliyetler 

Mal bedeli, alıma ait gümrük vergisi özel tüketim vergisi, gümrük 
müşavirlik hizmet giderleri, muhabir banka komisyon giderleri, vadeli 
ithal alımlarda kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF), sigorta, 
ordino, nakliye, harç, ambar gibi giderlere ilişkin faturalar ve ödeme 
belgeleri eklendiğinde destek kapsamında değerlendirilir. 

 

Gümrük aşamasında ithalde ödenen katma değer vergisi, gümrük 
vergisine ilişkin makbuzda yer alan KDV ve diğer belgelerde yer alan 
KDV desteklenmez 
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Finansal Kiralama (Leasing) 

• Proje kapsamında finansal kiralama yolu ile alınan alet, teçhizat, 
yazılım ve yayın giderleri destekleme kapsamındadır. 

• Finansal kiralama yoluyla yapılan alımların proje destek süresi 
içerisinde kalan aylık kira taksitlerine ait faturalar ve ödeme 
belgelerinde belirtilen tutarlar destek kapsamında değerlendirilir. 

• Projenin destek süresi dışında kalan ve ödemesi yapılmamış taksitlere 
ilişkin tutarlar desteklenmez. 

• Finansal kiralama sözleşmesi, ekleri ve ödeme planı Mali Rapora 
eklenmelidir. 

 

106 



Danışmanlık Giderleri 

• Kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim 
elemanlarının projede görev alması halinde Mali Raporda bulunacak 
belgeler; 

• İlgili kuruluş veya üniversitenin izin belgesi, (döner sermaye faturası varsa 
izin belgesine gerek yok) 

• Kişiyle yapılan sözleşme, 

• TEKNOKENT’te yerleşik firmaların Ar-Ge projelerinde kamu kurum ve 
kuruluş çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının proje 
personeli olarak yer alması halinde Yönetici Şirket tarafından onaylanan 
Personel Bilgi Formu, 

• Danışmalara ait giderler, ücret bordrosu düzenlemek suretiyle 
gerçekleştirilmişse, Danışmanlık Giderleri formunda belge tarih ve no 
kısmına ilgili ayların ücretlerin tahakkukuna ait muhasebe kayıt tarih ve no 
yazılacaktır. 
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Transfer Ödemesi Ve Geri Ödemeli/Ödemesiz Destekler 

• Kuruluş, dönem içerisinde TÜBİTAK’tan ön ödeme (transfer) alıp 
almadığı YMM tarafından sorgulanacak, ön ödeme almış ise kullanımı 
ile ilgili bilgiler YMM Raporunda belirtilecektir. 

• Kuruluşlar, projenin dönemsel gerçekleşen ve beyan edilen 
harcamaları için başka kaynaklardan geri ödemeli ve geri ödemesiz 
destekler alabilirler. 

• Projenin dönemsel gerçekleşen ve beyan edilen harcamaları için 
alınan geri ödemesiz destekler G020 formunda belirtilmesi gerekir. 
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YMM Raporunda Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 

• İlgili dönemde, önceki döneme ait giderler beyan edilmişse, YMM 
Raporundaki ilgili alanlar işaretlenmeli, mükerrer olup olmadığı 
belirtilmelidir. 

• Proje başlama tarihi öncesi yurtdışı alımlar varsa mutlaka YMM 
Raporunda ilgili alanlar doldurulmalıdır. 

• Gider formlarında KDV hariç KDV dahil alanların mevzuata uygun 
olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmelidir. 

• Personel giderlerinden teşviklerin mevzuata uygun olarak düşürülüp 
düşürülmediği kontrol edilmelidir. 
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AGY331 Formu 
• Firmalara Ar-Ge giderlerine göre ek destek verilmektedir. 

• Ar-Ge Gideri olarak dönemin bulunduğu yıldan bir önceki yıla veya 
önceki hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilançosunda aktifleştirilen net 
Ar-Ge giderleri (Net Ar-Ge Gideri olarak Ayrıntılı Bilançonun “Maddi 
Olmayan Duran Varlıkları” kalemi altında yer alan” Araştırma ve 
Geliştirme Giderlerinden Ar-Ge Giderlerine ait Amortisman giderleri 
düşürüldükten sonra kalan tutar) ile Ayrıntılı Gelir Tablosundaki Ar-Ge 
giderleri toplamı yazılmalıdır. 

• Ar-Ge gideri hesaplarında bakiye yoksa Araştırma ve Geliştirme 
Giderleri alanına başka hesap altında yer alan herhangi bir tutar 
yazılmayacaktır. (Ar-Ge giderleri başka hesaplara kaydedilse dahi) 

• Kuruluşun KOBİ tanımına göre, mikro KOBİ, küçük KOBİ, orta KOBİ 
veya büyük ölçekli işletme olduğu AGY331 formuna yazılmalıdır. 
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Düzenlenecek Raporlar 
• Kuruluş 2 adet Mali Rapor düzenleyerek YMM’ye gönderir. 

• Kuruluş Gider Formlarından3’er adet düzenleyerek YMM’ye gönderir. 

• YMM 3 Adet Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve 
Tasdik Raporu düzenler. 

• YMM Gider Formlarını onaylar. 

• 2 adet Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik 
Raporu,1 adet Mali Rapor ve Gider formlarından 2 adet kuruluşa gönderir. 

• Kuruluş 1 adet Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme 
ve Tasdik Raporu ile Gider formlarından 1 adedini TÜBİTAK’a gönderir. 

• Mali Rapor TÜBİTAK’a gönderilmez. 

• Not: İlgili dönem içerisinde gider formunun konusuna giren bir harcama ve 
gider olmaması durumunda, harcaması ve gideri olmayan söz konusu gider 
formu düzenlenmez ve AGY500 ekinde TÜBİTAK’a gönderilmez. 
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TÜBİTAK’a Gönderilecek Belgeler 

• 1 adet Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme ve 
Tasdik Raporu  

• Gider formları (birer adet)  

• AGY331 Ar-Ge Ek Destek ve Mali Performans Bilgileri Formu, 

• Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu 

• Mali Rapor, YMM Ruhsatı vb. belgeler TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir. 
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Son Dönemde Dikkat Edilecek Hususlar 
• Son dönemde, YMM Raporu düzenleme tarihine kadar ödemesi yapılmamış 

giderleri, kuruluşun daha sonra TÜBİTAK’tan talep etme hakkı yoktur. 

• Son gönderim tarihinden önce rapor düzenlemek üzere Mali Rapor Yeminli Mali 
Müşavire geldiğinde, YMM harcama ve giderlerin ödenip ödenmediğine dikkat 
etmelidir. 

• Kuruluşun mağdur olmaması için, harcama ve giderlerin ödemesinin 
yapılmaması halinde desteklenmeyeceği hususunda YMM tarafından kuruluş 
bilgilendirilmelidir. 

Örnek: Proje bitiş tarihi 31.07.2018 olan bir projeye ait Mali Rapor YMM’ye 
10.08.2018 tarihinde gelmiştir.  YMM, 15.08.2018 tarihinde YMM Raporunu 
düzenlemiştir.  Ancak G016 Malzeme Giderleri formunda yer alan bir malzemenin 
ödemesi YMM Rapor düzenleme tarihine kadar yapılmamıştır. Bu durumda 
ödemesi yapılmayan malzeme giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir. 
Raporun son gönderim tarihi 31.03.2019 olduğu için, YMM, Raporu 
düzenlemeden önce kuruluşu ödeme konusunda bilgilendirmesi ve raporunu 
ödeme sonrası düzenlemesi kuruluşun mağduriyetini önleyecektir. 

Not: Son gönderim tarihi ilgili destek programının mevzuatında belirtilmiş olup, 
raporlar bu mevzuatta belirtilen sürede gönderilecektir. 
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SORU - CEVAP 
TEŞEKKÜRLER 

ERBİL ÇEVİK 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 

BAĞIMSIZ DENETÇİ 

 

0535 772 32 56 

erbil@pkfizmir.com  
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