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Özet 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun’un 4 ve 6 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ilişkin yapılan 

değişiklikler bugün Resmi Gazete’de 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler ile 

yayımlandı. 

 

Kapsam 

 
1 Mart 2016 tarihi itibarıyla geçerli olan “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 4 ve 6 Seri No’lu Tebliğlerine yönelik değişiklikler yapılmış olup, 7 ve 8 
Seri No’lu Genel Tebliğler 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
 

 
4 Seri No’lu Genel Tebliğ Kapsamında Yapılan Değişiklikler: 

(7 Seri No’lu Genel Tebliğ) 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4 seri no’lu 
Genel Tebliği’nin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Esaslarını içeren 3. maddesinin 12. fıkrasındaki 
“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.” ifadesi kaldırılarak söz konusu sürelere isabet eden 
ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviğine konu edilmesinin önündeki engel kaldırılmıştır.  

Söz konusu değişiklik 08 Mart 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

 

6 Seri No’lu Genel Tebliğ Kapsamında Yapılan Değişiklikler: 

(8 Seri No’lu Genel Tebliğ) 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 6 seri no’lu 
Genel Tebliği’nin “Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar” başlıklı 4. maddesinin birinci 
fıkrasının; 

• (c) bendinde yer alan “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 yürürlükten kaldırılarak söz konusu harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine 
konu edilmesinin önü açılmıştır.   
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• (ç) bendinde yer alan “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “posta, kargo, kurye ve benzeri 

giderler dahil” ibaresi eklenerek söz konusu harcamalar Ar-Ge ve tasarım indirimi kapsamına 
alınmıştır.  

• (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi olan “Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf 
malzemelerine ilişkin giderler Ar-Ge veya tasarım indirimi kapsamında değerlendirilmez.” ifadesi 
yürürlükten kaldırılarak söz konusu harcamaların Ar-Ge indirimine konu edilmesinin önü 
açılmıştır. 

• (d) bendinde yer alan “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 ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeleri kapsar.” 
ifadesinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel 
danışmanlık hizmetleri”ni de Ar-Ge indirimi kapsamına alacak şekilde değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikler 01 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’a ilişkin 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğleri bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Aşağıdaki bağlantılar yoluyla, ilgili karar metinlerine erişebilirsiniz. 

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 7) 

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 8) 

 

 

  Bizi Arayın 

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

 

 

Saygılarımızla,  

 

Özlem Elver Karaçetin 

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı  
ozlem.elver@tr.pwc.com  
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