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Özet 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine 

İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 7 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 26 ncı 

maddelerine ilişkin değişiklik ve eklemeler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. 

 

Kapsam 

1 Mart 2016 tarihi itibarıyla geçerli olan “5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği” kapsamında 7 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 
26 ncı maddelerine ilişkin değişiklik ve eklemeler 
bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

 
7. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği”nin Ar-Ge ve Tasarım İndirimi’nin 
kapsamını açıklayan 7 nci maddesinde Personel 
Giderleri’ne ilişkin (c) bendinde değişiklikler 
yapılarak, “Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri 
alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek 
yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, 
gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak 
yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve 
tasarım indirimine konu edilemez.” ifadesi 
kaldırılarak söz konusu harcamaların Ar-Ge 
indirimine konu edilmesinin önündeki engel 
kaldırılmıştır. 

Öte yandan, Genel Giderler’e ilişkin (ç) bendinde 
değişiklik yapılarak haberleşme giderlerine posta, 
kargo, kurye ve benzeri giderler dahil edilmiştir. 
Bunun yanında, bu bentte “Ancak, büro ve kırtasiye 

gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu 
kapsamda değerlendirilmez.” ifadesi yürürlükten 
kaldırılarak bu harcamaların da Ar-Ge indirimine 
konu edilebilmesinin önü açılmıştır.  

İlgili maddenin “Dışarıdan Sağlanan Fayda ve 
Hizmet” giderlerine ilişkin açıklamalara yer verilen 
(d) bendine ise, “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve 
analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık 
hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, bu giderlerin de 
Ar-Ge ve Tasarım İndirimi kapsamında dikkate 
alınabileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu değişiklikler 01 Mart 2016 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

9. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği”ne 9. maddeden sonra gelmek üzere 
9/A maddesi eklenmiş olup, söz konusu madde ile 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 5746 sayılı 
kanunun 3/A maddesi kapsamında Ar-Ge 
indiriminden faydalanmasına yönelik kapsamlı 
açıklamalarda bulunulmuştur.  

Söz konusu değişiklik 14 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girmiş olup, 3/A maddesi kapsamında 
Ar-Ge indirimi mekanizmasından yararlanmak 
isteyen mükelleflerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili 
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olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
yapılacak başvurular ve onay mekanizmasına 
yönelik izlenecek sürece dair açıklamalarda 
bulunulmuştur. Ayrıca, Ar-Ge projelerine ilişkin 
şirketlerin aldıkları hibelerin, 3/A maddesi uyarınca 
Ar-Ge indiriminden yararlanan mükellefler 
nezdinde fon hesabına alınarak vergiye tabi 
kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının 
tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate 
alınmaması yönünde açıklamalara yer verilmiştir.  

 

10. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama 
ve Denetim Yönetmeliği”nin gelir vergisi stopajı 
teşviki uygulamasını açıklayan 10 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bu 
madde kapsamında 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 değerlendirilmez.” ifadesi yürürlükten 
kaldırılmış olup söz konusu değişiklik 14 Şubat 2017 
tarihi itibarıyla yürürlüğe girerek söz konusu 
harcamaların Ar-Ge indirimine konu 
edilebilmesinin önü açılmıştır.  
 

26. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama 
ve Denetim Yönetmeliği”nin 26 ıncı maddesinin 
beşinci fıkrasında rekabet öncesi işbirliği 
projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi ile ilgili 
yer alan ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 
söz konusu değişiklik 01 Mart 2016 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, yapılan 
harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek 
ödemelerin, dönemsel izlemeyi müteakip 
dönemlerde yapılması esas olmakla birlikte, proje 
ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje 
kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça 
gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek 
sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek 
tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel 
ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme 
şeklinde yapılabilecektir.  

 
 
Yukarıda açıklanan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’ne yönelik değişiklikler bugün itibarıyla Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılar yoluyla, ilgili karar metinlerine erişebilirsiniz. 

 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve 
Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   

 Bizi Arayın 

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz. 
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