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v İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
v Ar-‐Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Tasarım Faaliyetleri

Kapsamında Yapılan Harcamalar
v Ar-‐Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Ek İstisnalar

v Başvuru ve İzleme Süreçleri



Araştırma,	  Geliştirme	  ve	  Tasarım Faaliyetlerinin	  
Desteklenmesi	  Hakkında	  Kanun

5746

Kavramsal	  Çerçeve
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Ø teknolojik bilgi üretilmesini,
Ø üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
Ø ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
Ø teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
Ø Ar-‐Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,

Ø Ar-‐Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
sağlamak ve teşvik etmek



Kavramsal	  Çerçeve
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q Özel sektör tarafından kurulan Ar-‐Ge ve Tasarım
Merkezleri

q Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-‐
Ge projeleri

q Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
q Teknogirişim Sermayesi Desteği
q Tasarım Tescil Desteği
q Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan

özkaynaklarla geliştirilen Ar-‐Ge projeleri

5746



5/8Kavramsal	  Çerçeve

ü Ar-‐Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir
yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

ü Ar-‐Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi

ü Ar-‐Ge ve destek personelinin Ar-‐Ge Merkezinde çalıştığının fiziki
kontrolünü yapacakmekanizmalara sahip olunması

ü Ar-‐GeMerkezinde Ar-‐Ge veya tasarım projelerinin bulunması

ü Ar-‐Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak
en az 15 (30)Tam Zaman Eşdeğer Ar-‐Ge personeline sahip olunması

Ar-Ge Merkezleri
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Kavramsal	  Çerçeve

-‐Ar-‐Ge faaliyetleri ile ilgili
projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az
lisansmezunu

-‐Meslek Liseleri’nin veya
Meslek Yüksekokullarının;

-‐ Tasarım
-‐ Teknik
-‐ Fen
-‐ Sağlık

programlarından mezun

Araştırmacı Teknisyen

Ar-‐Ge	  Personeli	  

6/20

+

Destek Personeli: Ar-‐Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle
doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri
personel (TZE Ar-‐Ge veya tasarımpersoneli sayısının%10’unu aşmamak üzere)



Kavramsal	  Çerçeve

Ar-‐Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek
mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen
proje

Ar-‐Ge	  Projesi

Ar-‐Ge	  Faaliyeti
Sistematik bir temelde yürütül̈en yaratıcı çalışmalar,
çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler
ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan,
bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan,
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik
taşıyan faaliyetler
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8/8Kavramsal	  Çerçeve

ü Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek
bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

ü Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi

ü Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının
fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

ü Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması

ü Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak
en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması

Tasarım Merkezleri
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Kavramsal	  Çerçeve

-‐Mühendislik
-‐Mimarlık
-‐ Tasarım bölümlerinden
lisans mezunu
veya
-‐ Tasarım alanlarından
lisansüstü mezunu

-‐Meslek Liseleri’nin veya
Meslek Yüksekokulları’nın;

-‐ Tasarım
-‐ Teknik
-‐ Fen
-‐ Sağlık

programlarından mezun

Tasarımcı Teknisyen

Tasarım	  Personeli	  
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+

Destek Personeli: Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan
ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE
tasarım personeli sayısının%10’unu aşmamak üzere)



Tasarım	  Faaliyeti

Kavramsal	  Çerçeve

Sanayi Alanları Sanayi Dışı Alanlar
Nace Rev 2 Faaliyet Kodları
59.11 -‐ Sinema Filmi, Video ve
Televizyon Programları Yapım
Faaliyetleri

59.12 -‐ Sinema Filmi, Video ve
Televizyon Programları Çekim Sonrası
Faaliyetleri

74.10 -‐ Uzmanlaşmış Tasarım
Faaliyetleri

90.02 -‐ Gösteri Sanatlarını Destekleyici
Faaliyetler

90.03 -‐ Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri

veya
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İndirim,	  İstisna,	  Destek	  ve	  Teşvik	  Unsurları

Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge/
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İndirim,	  İstisna,	  Destek	  ve	  Teşvik	  Unsurları

Ar-‐Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları
harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından
indirebilmektedir.

Ar-‐Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki
faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine
konulacakod̈enekten karsı̧lanır.

Vergi İndirimi

Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Ar-‐Ge, destek ve tasarım personelleri
için gelir vergisi stopajı tesv̧ik oranları

Doktora %95

Yüksek	  Lisans	   %90

Temel	  Bilimler	  

Yüksek	  Lisans	   %95

Lisans %90
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İndirim,	  İstisna,	  Destek	  ve	  Teşvik	  Unsurları

Ar-‐Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-‐Ge
ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen
kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Damga Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi İstisnası
Kanun kapsamında yürütul̈en Ar-‐Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve
her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler
damga vergisi ve harçtan istisnadır.
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Ar-‐Ge	  ve	  Yenilik	  Faaliyetleri	  ile	  Tasarım	  Faaliyetleri	  Kapsamında	  Yapılan	  Harcamalar

Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara
mamul, yedek parça, prototip gibi amortismana tabi olmayan maddi
kıymetler

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar

İlk MaddeveMalzeme Giderleri

Amortismanlar

PersonelGiderleri

Ar-‐Ge veya tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir
vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler (toplam
Ar-‐Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere destek
personeli)
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Ar-‐Ge	  ve	  Yenilik	  Faaliyetleri	  ile	  Tasarım	  Faaliyetleri	  Kapsamında	  Yapılan	  Harcamalar

Kira, su, enerji, bakım-‐onarım, haberleşme, nakliye, sigorta giderleri
ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara aitgiderler

İşletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan
alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz
hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında
yapılan ödemeler (proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama
tutarının %50’sini geçmemek üzere)

Genel Giderler

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Vergi, Resim ve Harçlar
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Doğrudan Ar-‐Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü
taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar



Ar-‐Ge	  ve	  Tasarım	  Merkezlerine	  Sağlanan	  Ek	  İstisnalar

Temel Bilimler* 

Siparişe Göre Ar-Ge ve Tasarım 

Tek Pencere

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ar-‐Ge	  ve	  Tasarım	  Merkezleri

Dışarıda Geçirilen Süreler

Yabancı Uyruklu Personel

Öğretim Üyesi

Performansa Dayalı Ek İndirim
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* Yalnızca Ar-‐GeMerkezleri



Başvuru	  ve	  İzleme	  Süreçleri

Başvuru

•Online	  
Sistem*

(e-‐ imza)

Ön	  inceleme

•Bakanlık	  
tarafından	  
şekilsel	  
inceleme	   	  	  	  	  
(5	  işgünü)

•İşletme	  
tarafından	  
eksiklerin	  
tamamlanması	  
(15	  işgünü)

Değerlendirme	  
ve	  Denetim	  
Komisyonu

•Bilim	  ve	  
Teknoloji	  Genel	  
Müdürü

•Maliye	  Bakanlığı	  
Temsilcisi

•2	  Akademisyen
•Sektör	  temsilcisi

Yerinde	  İnceleme

•Konusunda	  
uzman	  ve	  
akademik	  kariyeri	  
bulunan	  
izleyicilerce	   	  	  	  	  	  	  	  	  
(e-‐imzalı	  rapor)

Sonuç

•İlgili	  
kurumlara
bildirim

•Firmaya	  
bildirim

Değerlendirme	  
ve	  Denetim	  
Komisyonu

•Bilim	  ve	  
Teknoloji	  Genel	  
Müdürü

•Maliye	  Bakanlığı	  
Temsilcisi

•2	  Akademisyen
•Sektör	  temsilcisi

Ar-‐Ge	  ve	  Tasarım	  Merkezleri	  (Başvuru)

* biltek.sanayi.gov.tr 60	  gün
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18/8Başvuru	  ve	  İzleme	  Süreçleri

Faaliyet	  
Raporu	  
Teslimi
•Online	  
Sistem*

(e-‐ imza)

Ön	  inceleme

•Bakanlık	  
tarafından	  
şekilsel	  
inceleme	   	  	  	  	  
(5	  işgünü)

•İşletme	  
tarafından	  
eksiklerin	  
tamamlanması	  
(15	  işgünü)

Değerlendirme	  
ve	  Denetim	  
Komisyonu

•Bilim	  ve	  
Teknoloji	  Genel	  
Müdürü

•Maliye	  Bakanlığı	  
Temsilcisi

•2	  Akademisyen
•Sektör	  temsilcisi

Yerinde	  İnceleme

•Konusunda	  
uzman	  ve	  
akademik	  kariyeri	  
bulunan	  
izleyicilerce	   	  	  	  	  	  	  	  	  
(e-‐imzalı	  rapor)

Sonuç

•Devam
•En	  fazla	  3	  ay	  
durdurma	  
veya	  İptal

Değerlendirme	  
ve	  Denetim	  
Komisyonu

•Bilim	  ve	  
Teknoloji	  Genel	  
Müdürü

•Maliye	  Bakanlığı	  
Temsilcisi

•2	  Akademisyen
•Sektör	  temsilcisi

Ar-‐Ge	  ve	  Tasarım	  Merkezleri	  (İzleme)

* biltek.sanayi.gov.tr 45	  gün
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TEKNOLOJİYE	  YATIRIM	  
GELECEĞE	  YATIRIM

T.	  C.
BİLİM,	  SANAYİ	  ve	  TEKNOLOJİ	  BAKANLIĞI
Bilim	  ve	  Teknoloji	  Genel	  Müdürlüğü

btgm.sanayi.gov.tr


