T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (TASLAK) HAKKINDA
ARGEMİP GÖRÜŞ VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yayınlamış oldukları Tebliğ Taslağı ve konuya
gösterdikleri özen dolayısı ile çok teşekkür ediyoruz.
ARGEMİP Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformunun ‘9 Seri No.lu 5746 Sayılı
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı’ üzerine
ilgili komite üyeleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucunda görüş ve değişiklik önerilerini bilgilerinize arz ederiz:
Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması
1. Gelir Vergisi Teşvikine Konu Edilebilen 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kapsamındaki Dışarıda
Geçirilen Sürelerin Uzaktan Yapılabilecek Çalışmalardaki Süre Hesabına Katılmaması
Taslak Tebliğ 3’üncü Maddesine göre; 5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı
Kanunun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında merkez dışında geçirilen süreler teşvik kapsamında
olmakla birlikte %50’lik sürenin hesabında, merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilmeyecektir. 5746
sayılı kanun uyarınca ArGe projesi gereği merkez dışında yapılan bu çalışmalar merkezde yapılan çalışmalar gibi
teşvik kapsamındadır ve merkezde yapılan çalışmalara benzer şekilde %50’lik süre hesabına katılması uygun
olacaktır.
2. Yerinde/Uzaktan Çalışan Personel İçin Beyan İşlemleri
Taslak uygulamada, her ay olmak üzere öncelikle merkezde çalışan personelin listelenmesi, listeleme sonucunda
uzaktan çalışma için hak kazanacak personelin belirlenerek listeye ilave edilmesi ve uzaktan çalışılmaya hak
kazanılan sürenin merkeze gelenlerin en çok geleninden başlayarak dağıtılması önerilmiştir. ArGe ve Tasarım
Merkezleri açısından bu takibi oldukça zor ve karmaşık işlemler gerektirecek, hataya açık bir süreçtir.
ArGe ve Tasarım merkezlerinde çalışılan ve/veya bir ArGe projesi sebebi ile S&T bakanlığı tarafından onaylı
dışarıda geçirilen sürelerin toplamı kadar uzaktan çalışmaya hak kazanılması şeklinde bir uygulama ile sürecin
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kolaylaşması, hata yapılma olasılığının, ArGe ve tasarım merkezlerine gelecek iş yükünü azaltılmas ı sağlanacağı
için sürecin bu şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır.

Yürürlük
3. Tebliğin Yürürlüğe Girme Tarihi
Taslak Tebliğ 4’üncü Maddesinde belirtildiği üzere; Tebliğ, Kanun’un yürürlüğe girdiği 12/10/2021
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun”un yayınlanma
tarihi ile Taslak Tebliğ tarihi arasında oldukça uzun bir zaman geçmiştir ve bu arada ArGe ve Tasarım merkezleri
işlemlerini

Tebliğ yayınlanmadan

önce uyguladıkları

ve ilgili

Kanun’u

yorumlayabildikleri

yöntem ile

uygulamışlardır. Düzenlemenin geriye dönük yapılması pek çok ArGe ve Tasarım merkezi için cezai durum ortaya
çıkmasına yol açabilecek ve güç duruma sokacaktır.
Bu sebeplerle Tebliğin yayınlandığı tarih ile yürürlüğe girmesi, uygulama yönetmeliğinin geç çıkmasından
dolayı yapılmış olan hatalı uygulamalara ilişkin bu dönem için herhangi bir cezai işlem uygulanmaması uygun
olacaktır.
4.

‘Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin’ ifadesinin ‘Ar-Ge ve Tasarım merkezi personeli’ şeklinde
değiştirilmesi

Taslak tebliğde ‘Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin’ ifadesi kullanılmas ı sebebi ile destek personeli uzaktan
çalışma uygulaması hesabına katılmış olması son derece olumlu olmasına rağmen bu ifadenin yanlış anlaşılabilme
olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple ‘9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı’ dokümanın tamamında bu ifadenin 5746 sayılı kanunda
tanımlandığı şekilde ‘Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personeli’ şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

ARGEMİP ADINA
Rıza Durucasugil
ARGEMİP Yürütme Kurulu Başkanı
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