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SİRKÜLER        İstanbul, 16.09.2014 

Sayı: 2014/162       Ref: 4/162 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN İLE 5746 SAYILI KANUNA GÖRE AR-GE 

FAALİYETLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL İÇİN UYGULANAN 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDE BEŞ YILLIK SINIRLAMA KALDIRILMIŞTIR  

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

6652 sayılı Kanunun 144. maddesinin (e) bendi ile, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik 

unsurları” başlıklı 3. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl 

süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 

 
(3) Sigorta primi desteği: 

 Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 

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 veya uluslararası fonlarca 

desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından 

yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet 

öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim 

sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde 

çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26.06.2001 

tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi 

uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan 

personelin; bu çalışmaları karşılığında elde 

ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta 

primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan 

için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine 

konulacak ödenekten karşılanır. 

(3) Sigorta primi desteği: 

 Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 

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 veya uluslararası fonlarca 

desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından 

yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet 

öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim 

sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde 

çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26.06.2001 

tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi 

uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan 

personelin; bu çalışmaları karşılığında elde 

ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta 

primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 
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Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi 

desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmıştır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 
6552 sayılı Kanun 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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