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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/98 

Konu : 7103 Sayılı Kanun’la Münhasıran Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde, 

Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine Ve Teçhizat Alımlarında Uygulanacak KDV İstisnası 

Uygulamasına Dair Açıklamaların Yer Aldığı Hazine Ve Maliye Bakanlığının 10.10.2018 

Tarihli Yazısı  

 

21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Kanun’la 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen 
geçici 39. maddeyle; sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde, 
4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı 
Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 
bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde, kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve 
teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. 

Bunun yanında, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-14.2) bölümünde de istisna kapsamında 
makine ve teçhizat satın almak isteyen alıcıların, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas 
teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma 
laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makine ve teçhizatı Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile 
KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda 
bulunacakları açıklanmıştır. 

10.10.2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
yayınlanan yazı ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere söz konusu 
istisna uygulaması kapsamında yeni makine ve teçhizat temin edilebilmesi için bahse konu 
faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji 
geliştirme bölgesinde yapıldığına ve söz konusu makine ve teçhizata Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde ihtiyaç bulunduğuna dair belgenin; 

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile araştırma laboratuvarlarında, bunların kendi 
teşkilatlanmaları gereği sorumlu/ilgili yönetici birimleri, 

- Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, bölge yönetici 
şirketleri tarafından verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Bu çerçevede, ilgili istisnadan yararlanmak için Ar-Ge ve tasarım merkezleri için ekinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan Ar-Ge ya da tasarım merkezi değerlendirme ve 
denetim komisyonu karar toplantı tutanağı olmak üzere, alınacak makine ve teçhizatın Ar-
Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacağına dair taahhüdü içeren dilekçe ile ilgili 
vergi dairesine başvurmasının uygun olacağı ve Teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji 
geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerinden, diğer vergisel teşviklerdekine benzer bir süreç 
ile firmaların bölgede yer aldığına ve bölgede yürüttüğü/yürüteceği Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetine dair alınacak bir belge ile makine ve teçhizat alımında KDV istisnasından 
yararlanabilecekleri belirtilmiştir. 

Saygılarımızla…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/ar-ge/bultenler/makine-ve-techizat-alimlarinda-uygulanacak-kdv.html 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 


