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                                                   DUYURU 2016-23 

AR-GE VE TASARIM PERSONELİ İLE TASARIM FAALİYETİ ALANLARINA 
İLİŞKİN YAYIMLANAN KARARLAR HAKKINDA 

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti 
alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır. 

1) Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya 
Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopajı Kapsamına 
Alındı. 

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi ile AR-GE, tasarım ve yazılım personelinin 
Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin 
ücretlerinin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki 
verilmiştir.  

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım 
merkezlerinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji 
geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde 
yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin 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 ücretlerinin %100’nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilmesi kararlaştırmıştır. 

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. 
b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. 
c) Saha araştırması. 
ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. 
d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler. 

 Yine aynı Kararla; 

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Kanun 
kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-
Ge veya tasarım personelinin;  
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• Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,  
• Doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati 

kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü,  

Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır. 

Bu Karar 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016
/08/20160811.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811.htm  
 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  


