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Resmi Gazete’de 30.09.2016 tarihinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleriyle ilgili 3 tane tebliğ yayınlanmış 

olup bu tebliğler de gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası ve Ar-Ge ile tasarım faaliyetlerine 

yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin 

uygulanmasıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca bu alanlara giren projelere ilişkin olarak 

yapılan ve belli özellikleri taşıyan harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine dair esasları da bu tebliğler 

belirtmiştir.  Bu tebliğlerin tasarım kısımlarıyla ilgili özeti aşağıdaki gibidir.  

 

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)’de  

- Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki 

uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. 

 

- Tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin 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.  

 

- Tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle 

doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının tasarım merkezi 

dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tasarım merkezi yönetiminin onayının 

alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki 

bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı 

veya birlikte belirlenecek kısmı ile tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan 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 

Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki 

kapsamında değerlendirilir. 

 

 

- Tasarım merkezi belgesi alabilmek için ise en az 10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım personeli 

istihdam edilmesi zorunludur. 

 

- Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için tasarım merkezlerinde ise en az 10 (on) tam 

zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 

- 5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki çalışmalarının 

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

izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 

Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında 

dikkate alınacaktır. Ancak, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri 

tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmayacaktır. 

 

- Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam 

çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları tasarım harcaması 
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olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır. Tasarım 

faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli 

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

stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 

- Tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım 

faaliyetleri 5746 sayılı Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından 

yararlanabilecektir. Ancak, sipariş verenler, tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin 

kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan 5746 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi 

stopajı teşviki dahil diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. 

 

- Tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline bu faaliyetlerine ilişkin 

olarak ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında 

değerlendirilen prim, ikramiye ve benzeri ödemeler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 

- Tasarım personelinin tasarım faaliyeti kapsamında fazla mesai dâhil çalıştığı süreye ilişkin ücret 

üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan 

sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az 

yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler 

alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i 

her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek 

suretiyle terkine konu edilecektir. 

 

-  Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde; 

o Tasarım merkezlerinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının 

düzenlendiği, 

o Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin imzalandığı, 

o Teknoloji merkezi işletmelerinde tasarım projesinin onaylandığı, 

o Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde yürütülen, 

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 desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge, yenilik veya tasarım 

projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin 

yürürlüğe girdiği, 

o Türkiye’nin anlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliği 

programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerini 

yürüten işletmeler TÜBİTAK’ın onay yazısının düzenlendiği 

 

tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

 

- Aşağıda belirtilen ödemeler nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki 

uygulamasından yararlanılamayacaktır: 

o Tasarım faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalara ait ücret ödemeleri, 
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o Tasarım projelerinde görev alan ve/veya işletmelerde çalışan kamu  personeline 

yapılan ücret ödemeleri, 

o Tasarım faaliyeti kapsamında kısmî zamanlı olarak çalışan personelin hafta tatili, yıllık 

ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri. 

 

- Aşağıda belirtilen hallerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmaz: 

o Tasarım merkezi olabilme niteliği, geçici vergilendirme dönemini içeren üçer aylık 

dönemlerde en az 10 (on) tam zaman eşdeğer personel istihdam şartına 

bağlandığından 5746 sayılı Kanunda belirtilen sayıda personel istihdam şartının ihlal 

edildiği geçici vergilendirme dönemi itibarıyla, 

o Tasarım projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen 

desteğin son bulması hallerinde tasarım faaliyeti bitmiş sayılacağından bu tarihten 

itibaren, 

o KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle 

sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım faaliyeti de son bulacağından bu tarihten itibaren, 

o Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda, projenin 

rekabet öncesi işbirliği niteliğini kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde, proje 

sözleşmesinin Bakanlık tarafından iptal edildiği tarihten itibaren  

gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN  

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’de  

- Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve harç istisnalarına 

ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. 

 

- Bu kanun kapsamında yürütülen 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 müstesnadır. 

 

- Bu kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 

yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik 

unsurlarından yararlanabilir. Ancak tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak 

yürütülen 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 indirim olarak dikkate alınabilir. Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte 

iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

- Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; 

 

o Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 

sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan, 
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o Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen tasarım projeleri 

için TÜBİTAK’tan 

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun kapsamında 

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 aranmayacaktır. 

- İşlem esnasında, söz konusu belgelerin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi durumunda, 

kâğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenecektir. 

- 5746 sayılı Kanun kapsamında tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran 

bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile 5746 sayılı 

Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden damga 

vergisi alınmayacaktır. 

-  5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, bu Kanun kapsamında 

yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere eşya ithaline ilişkin işlemlere 

harç, bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, tasarım merkezlerinin 

sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda 

belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte,  sipariş verenler de bu kapsamda sadece 

sipariş alan tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi 

istisnasından yararlanacaklardır. 

 

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN  

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)’de  

- Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ile 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 

düzenlendiği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile 

teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususların 

açıklanmasıdır. 

 

- Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun 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. 

 

- Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 

yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların 

Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; 

organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım 

faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, 

yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eder.  
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- 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. 

 

- 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. Bakanlar Kurulunca 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. 

 

- Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları 

katkılar, işbirliği anlaşmasında belirtilen ortak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu 

tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların tasarım harcaması olarak 

kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Proje hesabında toplanan 

tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz. 

Rekabet öncesi işbirliği proje bütçesinin en fazla yüzde ellisine kadarlık kısmı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere geri ödemesiz olarak 

desteklenebilir. 

 

- Bu Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak 

yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik 

unsurlarından yararlanabilir. Ancak tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak 

yürütülen 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 indirim olarak dikkate alınabilir. Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte 

iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde tasarım 

harcamasının tamamı tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Sipariş verenler, tasarım indirimi 

ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek 

unsurlarından yararlanamaz. 

 

- Aşağıda sayılan faaliyetler tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez.  

 

o Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, 

o Kalite kontrol, 

o Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş 

süreçlerin kullanımı, 

o Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 

o Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin 

planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, 

o Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam 

amaçlı tüketici testleri, 

o Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya 

konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 
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o Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının 

edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler, 

o 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, 

o Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri. 

 

- Tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar 

aşağıda yer almaktadır. 

 

o İlk madde ve malzeme giderleri: Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, 

işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün 

olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderler bu kapsamdadır. 

 

o Amortismanlar: Tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar bu kapsamdadır. Bu 

çerçevede, sadece tasarım projesine tahsis edilen veya münhasıran tasarım merkezi 

olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

hesaplanan amortismanların tamamı, bu kapsamda indirim tutarının tespitinde 

dikkate alınabilecektir. Tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan 

makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı 

gün sayısına göre hesaplanır. 

 

- Tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 

uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.  

 

- 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. 

 

 

- Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde o yıl yapılan Ar-

Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı 

yukarıdaki esaslar dâhilinde ayrıca indirim konusu yapılabilir. 

 

- 10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden 

herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım 

merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış 

tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir: 

o Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı 

o Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı 

o Uluslararası destekli proje sayısı 



İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ 

o Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı 

o Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı 

o Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı. 

 

- Tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi 

ekinde aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verirler. 

 

- 5746 sayılı 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 de aşağıda yer verilen esaslar 

çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım indirimi kapsamındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


