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SİRKÜLER                İstanbul, 01.04.2013  

Sayı: 2013/94               Ref: 4/94 

 

Konu:  

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNİN UYGULANMA 

SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA 

 

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un sigorta primi işveren hissesi desteğini düzenleyen 3/3.   

maddesi aşağıdaki gibidir; 

 

“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, her bir çalışan 

için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” 

 

Buna göre sigorta primi işveren hissesi desteği; 

 

 01.04.2008 tarihinden itibaren sigorta primi işveren hissesi desteğinden 

faydalandırılan çalışanlar için  belirtilen beş yıllık sürenin 01.04.2013 tarihi 

itibari ile  dolmakta olduğunu,  

 Destek süresinin personel bazında hesaplandığını, 

 Bu sürenin her personel için kanun kapsamında yer alan diğer firmalarda faydalanılan 

süreleri de kapsadığını, 

 01.04.2013 tarihinden sonra bu destekten beş yılı aşan bir sürede 

faydalanılmayacağını,  

 

önemle hatırlatmak isteriz. 

 

2008/85 sayılı S.G.K. Genelgesi’nde  ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, destekten 

yararlanılmaya başlandığı tarihten sonra çeşitli nedenlerle; 

 

 Çalışmaya ara verilmesi,  

 Destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe tekrar 

başlanılması,  

 Destek kapsamına giren başka bir işyerinde çalışmaya başlanılması,  
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durumunda dahi, söz konusu beş yıllık sürenin uygulamasında herhangi bir değişiklik 

olmayacaktır. 

 

Dolayısıyla sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak 

üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün 

bulunmaktadır. 

 
 
 

Saygılarımızla,  

   

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) 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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