SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI İÇİN TEŞVİKLER
Desteği Sağlayan Kurum
Destek Adı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu (Link)

Amacı ve Kapsamı

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
işbirliğinin sağlanması, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir hale
gelmesi ve ihracat odaklı teknolojik bilgi üretmek amacıyla verilen
destektir. Ürün kalitesini artırmak ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu
sayede ürün maliyetlerini azaltmak amaçlanmaktadır. Girişimciler ve
KOBİ’ler desteklenmektedir. İstihdam sağlaması ve teknolojik alt yapının
geliştirilmesi de destek konusudur.



Destek Kalemleri

Kimler Başvurabilir
Destek Miktarı
Destek Süresi
Başvuru Dönemi

Yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda
gelir/kurumlar vergisi istisnası bulunmaktadır.
 Yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çalışan Ar-Ge,
tasarım ve destek personeli ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.
 Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisinden istisna tutulan
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı,
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelleri kurumlarının izni
ile bölge faaliyetlerinde sürekli veya yarı zamanlı olarak
çalışabilmektedir.
 Yarı zamanlı görev alan üniversite mensuplarının bu hizmetleri
karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı
dışındadır.
 Kanunda belirtilen alanlarda geliştirilen yazılım şeklindeki teslim ve
hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.
 Bölgedeki firmaların projelerinin finansmanında kullanılmak üzere
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye
destekleri beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu ve öz
sermayenin %20 ‘sini aşmamak üzere kurum kazancının tespitinde
indirim konusu yapılabilir.
 Yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında ithal edilen
eşyalarda gümrük vergisi ve her türlü fon ve bu kapsamda düzenlenen
kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 Temel bilimler alanlarında istihdam edilen Ar-Ge personelleri
ücretlerinin asgari aylık brüt tutar kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır (toplam personel sayısının %10’undan daha fazla olmamak
koşulu ile).
Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetinde bulunmak isteyen firmalar,
girişimciler ve öğretim elemanları
Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyeti yürütüldüğü sürece yasada belirtilen
oranlarda desteklerden faydalanılabilir.
31.12.2023 tarihine kadar
Yıl içerisinde herhangi bir dönemde teknoloji geliştirme bölgesine
başvuruda bulunulabilir.
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Desteği Sağlayan Kurum
Destek Adı
Amacı ve Kapsamı

Destek Kalemleri

Kimler Başvurabilir
Destek Miktarı
Destek Süresi
Başvuru Dönemi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun (Link)
Firmalar ve girişimcilerin, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi
ve girişimcilik faaliyetlerinin artırılması, yüksek nitelikli çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi ve rekabetin artırılarak Uluslararasılaşma için uygun
şartların sağlanmasıdır.
 Kanun kapsamında desteklendiği belirtilen Ar-Ge ve yenilik ve tasarım
projeleri kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile
tasarım harcamalarının tamamı 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum
kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu
yapılır.
 Yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çalışan Ar-Ge,
tasarım ve destek personeli ücretleri (Doktora ve temel bilimler
alanında en az yüksek lisans derecesi olanlar: %95, yüksek lisans ve
temel bilimler alanında lisans derecesi olanlar: %90, diğerleri: %85) her
türlü vergiden müstesnadır.
 Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisinden istisna tutulan
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı,
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
 Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında ithal edilen eşyalarda
gümrük vergisi ve her türlü fon ve bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve
yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak
yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin
sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım
faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik
unsurlarından yararlanabilir.
 Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge
personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personele ödedikleri
aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık
kısmı iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.
 Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelleri kurumlarının izni
ile Ar-Ge ve Tasarım merkezi faaliyetlerinde sürekli veya yarı zamanlı
olarak çalışabilmektedir.
 Yarı zamanlı görev alan üniversite mensuplarının bu hizmetleri
karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı
dışındadır.
Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetinde bulunmak isteyen firmalar
Ar-Ge ve Tasarım faaliyeti yürütüldüğü sürece yasada belirtilen oranlarda
desteklerden faydalanılabilir.
31.12.2023 tarihine kadar
Herhangi bir zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda
bulunulabilir
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Desteği Sağlayan Kurum

Maliye Bakanlığı

Destek Adı

Gelir Vergisi ve Kurumsal Vergisi Destekleri
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
(Link)

Amacı ve Kapsamı

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik ArGe harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge indiriminden faydalanma
imkanı sağlamak

Destek Kalemleri

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine Ar-Ge indirimi

Kimler Başvurabilir

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine

Destek Miktarı

Ar-Ge harcamalarından %100 oranında Ar-Ge indirimi

Destek Süresi

31.12.2023 tarihine kadar

Başvuru Dönemi

Herhangi bir zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda
bulunulabilir

3/3

