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İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi 

İndirim kapsamına giren 

harcamalar 

Ar-Ge ve yenilik harcamaları Ar-Ge ve yenilik harcamaları 

ile tasarım harcamaları 

Proje şartı var mı? 

Evet Teknoloji merkezi 

işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde ve tasarım 

merkezlerinde yok 

Kurumlar Vergisi veya 

Gelir Vergisi 

matrahından indirim şartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar-Ge indiriminden 

faydalanılmaya başlanacağı 

döneme ait geçici vergi 

beyannamesinin verileceği 

tarihe kadar, Ar-Ge 

faaliyetiyle ilgili olarak 

Bakanlıkça belirlenecek 

formata uygun şekilde 

projeye ilişkin hazırlanacak 

başvuru formunun, Bakanlığa 

elektronik veya yazılı olarak 

gönderilmesi gerekir. Bu süre 

içinde başvurusu yapılmayan 

projeler ile ilgili olarak 

çalışmalara başlanıp 

harcama yapılmakla birlikte 

projenin herhangi bir 

aşamasında başvuruda 

bulunulması ve projenin 

uygun bulunması halinde, 

başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu geçici 

vergilendirme döneminin 

başlangıcından itibaren 

yapılan Ar-Ge harcamaları 

Ar-Ge indiriminden 

yararlanabilir, Ar-Ge projesi 

bittikten sonra yapılan 

başvurular değerlendirmeye 

alınmaz.  

Ar-Ge faaliyetinin teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde veya tasarım 

merkezlerinde yapılması ya 

da projelerin 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 

uluslararası fonlarca 

desteklenmesi 



 
 
 
 
 
 

İndirimden 

yararlanabilmek için 

vergi dairesine verilmesi 

gereken belgeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)TÜBİTAK tarafından 

hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca 

başvuru sahibine gönderilen 

sonuç yazısının bir örneği,  

 

b)Ar-Ge ve yenilik projelerinin 

hangi aşamada bulunduğu, 

bu projelerin veya iş planının 

uygulama durumuna ilişkin 

belgeler,  

 

c)Ar-Ge indirimine konu olan 

harcamaların ana gruplar 

itibarıyla yıllık tutarları ve 

ayrıntılı dökümünü gösteren 

liste, 

 

d)Ar-Ge ve yenilik 

projelerinde çalışanların 

projeler itibarıyla sayıları ve 

nitelikleri, bu personelin 

projelerde görev aldığı 

süreler, ücretleri, gelir vergisi 

stopaj teşvikine konu edilen 

vergi tutarlarını gösteren liste 

ile temel bilimler mezunlarının 

sayıları ve nitelikleri ile bu 

personele sağlanan desteğe 

ilişkin bilgi ve belgeler, 

a)”Ar-Ge Merkezi Belgesi” 

“Tasarım Merkezi Belgesi”, 

proje esaslı Ar-Ge ve tasarım 

indiriminden yararlanacak 

olanlardan teknik 

kuruluşlarca düzenlenmiş 

olan “Ar-Ge ve Yenilik Projesi 

Değerlendirme Raporu”, 

“Tasarım Projesi 

Değerlendirme Raporu” 

veya “Rekabet Öncesi 

İşbirliği Projesi Değerlendirme 

ve Denetim Komisyon Kararı” 

veyahut proje sözleşmesi, 

(Ancak, bu belgeleri daha 

önce vergi dairesine vermiş 

olup aynı kapsamda Ar-Ge 

ve tasarım indirimine devam 

eden işletmelerden, izleyen 

vergilendirme dönemlerinde 

bu belgelerin yeniden ibraz 

istenmez.) 

 

b)Ar-Ge ve yenilik projeleri, 

tasarım projeleri ile rekabet 

öncesi işbirliği projelerinin, 

teknogirişim sermayesinden 

yararlanan işletmeler için 

desteği veren merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu 

idaresince imzalanmış proje 

sözleşmesi ve eki iş planının, 

Ar-Ge merkezleri, tasarım 

merkezleri ile teknoloji 

merkezi işletmelerinde 

yürütülen Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım projelerinin hangi 

aşamada bulunduğu, bu 

projelerin veya iş planının 

uygulama duruma ilişkin 

belgeler, 

 

c)Ar-Ge ve tasarım indirimine 

konu olan harcamaların ana 

gruplar itibarıyla yıllık tutarları 

ve ayrıntılı dökümünü 

gösteren liste, 

d)Ar-Ge merkezleri, tasarım 

merkezleri, teknoloji merkezi 



 
 
 
 
 
 

işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik 

projeleri, tasarım projeleri ile 

rekabet öncesi işbirliği 

projeleri ve teknogirişim  

sermaye desteğinden 

yararlanan işletmelerde 

çalışanların projeler itibarıyla 

sayıları ve nitelikleri, bu 

personelin projelerde görev 

aldığı süreler, ücretleri, gelir 

vergisi stopaj teşvikine konu 

edilen vergi tutarlarını 

gösteren liste ile temel 

bilimler mezunlarının sayıları 

ve nitelikleri ile bu personele 

sağlanan desteğe ilişkin bilgi 

ve belgeler, 

 

e)Dışarıdan alınan test, 

laboratuvar, analiz 

danışmanlık, ekspertiz ve 

benzeri hizmetlere ilişkin 

olarak, hizmet sağlayan 

kişi/kurum adı, T.C. kimlik 

no/vergi kimlik numarası, 

alınan hizmetin mahiyeti, 

fatura tarihi ve numarası, 

tutarı, stopaj ve KDV tutarına 

ilişkin liste, 

 

f)Sözleşme çerçevesinde 

siparişe dayalı olarak 

yürütülen Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım faaliyetlerine ilişkin 

Ar-Ge ve tasarım 

merkezlerince verilecek Ar-

Ge ve tasarım indirimi 

tutarlarını gösteren liste, 

 

g)Türkiye’nin antlaşmalarla 

taraf olduğu ikili ya da çok 

taraflı uluslararası Ar-Ge veya 

tasarım işbirliği programları 

fonlarından mali olarak 

desteklenen Ar-Ge, yenilik 

veya tasarım projelerinde 

TÜBİTAK onayı. 

 



 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki belgeleri de 

içeren YMM tasdik raporunun 

süresi içinde bağlı bulunulan 

vergi dairesine verilmesi 

halinde, Ar-Ge merkezleri, 

tasarım merkezleri ve 

rekabet öncesi işbirliği 

projeleri için yukarıda sayılan 

belgelerin beyannameyle 

birlikte ayrıca verilmesi 

istenilmez. Ar-Ge merkezleri, 

tasarım merkezleri ve 

rekabet öncesi işbirliği 

projeleri haricinde kalan 

projeler ve Kanun 

kapsamında destek ve 

teşviklerden yararlananlar 

için ayrıca yeminli mali 

müşavir tasdik raporu 

aranmaz.  

İndirimden 

Yararlanılmaya 

Başlanılacak Dönem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje tamamlanmadan 

başvuruda bulunulması ve 

projenin uygun bulunması 

şartıyla, başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu geçici 

vergilendirme döneminin 

başlangıcından itibaren 

yapılan Ar-Ge harcamaları 

Ar-Ge indiriminden 

yararlanabilir.  

-Ar-Ge ve yenilik veya 

tasarım projelerine yönelik 

destek karar yazısının 

düzenlendiği veya proje 

sözleşmesinin yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla 

 

-Uluslararası Ar-Ge işbirliği 

programlarınca desteklenen 

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım 

projelerinde TÜBİTAK’ın onay 

yazısının düzenlendiği tarih 

itibarıyla 

 

-KOSGEB teknoloji merkezi 

işletmelerinde yürütülen 

projelerde Ar-Ge ve yenilik 

veya tasarım projesinin 

onaylandığı tarihten itibarıyla  

 

-Teknogirişim sermayesi 

desteğinden yararlanan 

işletmelerde, proje 

sözleşmesinin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 

 

-Rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde sözleşme 

tarihinden 



 
 
 
 
 
 

 
 

-Ar-Ge Merkezi Belgesi veya 

Tasarım Merkezi Belgesi 

almaya hak kazanan 

işletmelerde, Değerlendirme 

ve Denetim Komisyonu karar 

tutanağının düzenlendiği 

tarihten itibaren 

İndirim Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

%100 %100 

(Bakanlar Kurulunca 

belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge 

veya tasarım merkezlerinde 

ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge  ve 

yenilik veya tasarım 

harcamalarının bir önceki 

yıla göre artışının yüzde ellisi 

ayrıca indirim konusu yapılır) 

Yeniden Değerleme 

Oranı 

Var Var 


