AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
KANUN ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN DESTEKLER
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
çerçevesinde aşağıda yer alan tanımlar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler
desteklenmektedir.

1- AR-GE Merkezleri:
Sermaye şirketlerinin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
münhasıran yurtiçinde AR-GE faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman
eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan
birimler.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri

3- Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri:
Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç,
sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre3
daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya
sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, AR-GE
faaliyetine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması
kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeler.

4- Tekno-Girişim Sermayesi Projeleri:
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek
durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans
veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış
kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, bir iş planı çerçevesinde, katma değer
ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeye yönelik
projeler. (Bu projelere 1 defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000
TL’ye kadar hibe desteği de sağlanmaktadır.)

DESTEK UNSURLARI



AR-GE İndirimi
AR-GE ve yenilik harcamalarının tamamı kurum kazancının veya ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılır. (2024 yılına kadar)
500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden AR-GE
merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla
göre artışının yarısı da indirim kapsamında değerlendirilir.



Gelir Vergisi Stopajı Desteği
AR-GE ve destek personelinin elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için
%90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. (2024 yılına kadar)



Sigorta Primi Desteği
AR-GE ve destek personelinin, elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden
karşılanır.



Damga Vergisi İstisnası
AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi
alınmaz.

