Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Aranan Temel Şartlar
1. Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman
eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
2. Tasarım merkezlerinde ise en az 10 ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam
zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi,
3. Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
4. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan
kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
5. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki
kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,
6. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış
program ve projelerinin bulunması,
7. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya
fiziki mekân içinde yer alması,
Başvuru yapan işletmenin bu şartları sağlaması gerekmektedir. Mevcut Ar-Ge veya Tasarım
merkezlerinin ise bu şartları sağlamaya devam etmesi gerekmektedir.
Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilirken, tasarım
merkezlerinde yalnızca tasarım faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilmektedir,

Ar-Ge ve Tasarım Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ar-Ge projeleri kapsamında yapılacak faaliyetler Ar-Ge faaliyeti tanımına uygun olmalıdır.
Ar-Ge Faaliyeti: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir
temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında
bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün,
deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Aşağıda sayılan faaliyetler, Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği
Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
a)
b)
c)
ç)
d)

Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
Kalite kontrol,
Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile
üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin
kullanımı,
f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve
görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin
hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme
faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin
çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve
seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı
tüketici testleri,
j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına
hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının
edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.
Tasarım projeleri kapsamında yapılacak faaliyetler Tasarım faaliyeti tanımına uygun olmalıdır.
Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer
ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme,
iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.
Tasarım Sayılmayan Faaliyetler: Aşağıda sayılan faaliyetler, Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği tasarım
faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin
kullanımı,
ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
d) retim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve
seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı
tüketici testleri,
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına
hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi
dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri
ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler
bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların,
amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.
Personel Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar
Ar-Ge personeli araştırmacı ve teknisyen sayısı toplamından oluşmaktadır.

Ar-Ge Personeli
Araştırmacı

Teknisyen

Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili projelerin
yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az
lisans mezunu kişilerdir.

Meslek liselerinin veya meslek yüksek
okullarının Tasarım, Teknik, Fen ve Sağlık
programlarından mezun kişilerdir.

Tasarım personeli tasarımcı ve teknisyen sayısı toplamından oluşmaktadır.

Tasarım Personeli
Tasarımcı

Teknisyen

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
bölümlerinden lisans mezunu veya
Tasarım alanlarından lisansüstü mezunu
kişilerdir.

Meslek liselerinin veya meslek yüksek
okullarının Tasarım, Teknik, Fen ve Sağlık
programlarından mezun kişilerdir.

Destek personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan
ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade etmektedir.
Destek personeli 15 tam zaman eşdeğer hesaplamasında dikkate alınmamalıdır. Bu şart sağlandıktan
sonra tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşmamak kaydıyla destek personelleri
eklenebilmektedir.
Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan
personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin
üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki
ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım
merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Herhangi bir üç aylık
dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal
edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden
yararlanamazlar.
Ar-Ge ve Tasarım İndiriminin Uygulaması İle İlgili Hususlar
Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından
ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde
muhasebeleştirilmesi zorunludur.
Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, Tasarım merkezlerinde tasarım
harcamalarının tamamı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ar-Ge ve tasarım indiriminden
yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde Yönetmeliğin 9.
Maddesinde belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verirler.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması İle İlgili Hususlar
Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya
tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır.
Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz.
Kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429
sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin
uygulamasında dikkate alınmaz.

Dışarıda Geçirilen Sürelerle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü
projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla
a)
b)
c)
ç)
d)

Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları,
Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
Saha araştırması,
Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,
Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler

dışarıda geçirilen süreler kapsamındadır.
Eğitim amacıyla dışarıda geçirilecek sürelerde Bakanlıktan ön onayın alınması gerekmektedir. Bildirim
yapılan personelin Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl çalışma şartı bulunmaktadır. Ar-Ge
veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı
geçmemek üzere bu kapsamda değerlendirilir.
Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında
dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama,
gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve
teşvik kapsamında değerlendirilmez.

Sigorta Primi Desteği Uygulaması İle İlgili Hususlar
İşverenlerin, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmeleri için kapsama giren
sigortalıların çalışmalarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri zorunludur. Söz konusu belgenin yasal süresi
dışında verilmesi hâlinde, Kanunda belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılamaz.
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında, bu kapsamdaki personelin Ar-Ge, yenilik veya
tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır.

Temel Bilimler Desteğinin Uygulanması İle İlgili Hususlar
Temel bilimler desteğinden bölümü mezunları yararlanabilmektedir.

Temel Bilimler desteğinden, temel bilimler alanlarında (yalnızca fizik, kimya biyoloji ve matematik) en
az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezleri faydalanabilmektedir.
Bu destekten yararlanacak personel sayısı ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel
sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir. Bu destekten
yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/3/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve
ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esastır.
Tasarım merkezleri ve Ar-Ge merkezlerindeki destek personeli bu destekten yararlanamamaktadır.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezlerindeki Değişiklikler ve Mücbir Sebepler
Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmelerin, tür veya unvan değişikliği,
devir, birleşme, tam bölünme, kısmi bölünme işlemleri ile adres değişikliği ve ek fiziki alan taleplerine
ilişkin bilgiler, işletme tarafından Bakanlığa bildirilir.
Yukarıda belirtilen değişikliklere ilişkin bildirimde bulunan işletme, organizasyon yapısı içinde
Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirtilen şartları sağlaması ve devam ettirmesi
koşuluyla Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi için yeniden başvuru yapmaksızın Kanun
kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu onayı esas
alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan değişikliklerinde karar Bakanlıkça verilir.

Başvuru ve Faaliyet Raporu İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
Bakanlığa gönderilen başvuru dokümanı Ar-Ge merkezi yetkilisi veya işletme yetkilisi tarafından
imzalanmalıdır. Bakanlık sorumlusu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyasında
eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklikler işletmeye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren en geç
on beş iş günü içinde işletme tarafından bu eksikliklerin tamamlanması gerekir. Süresi içerisinde
eksikliği giderilmeyen Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusu Bakanlıkça reddedilir.
Ar-Ge Merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim
yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik
ortamda sunulur.
Faaliyet raporlarında Bakanlık sorumlusu tarafından yapılan inceleme sonucunda eksik bilgi ve evrak
bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikler işletme tarafından tamamlanarak en geç 10 iş günü içinde
Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

Şartların İhlali ve Destek ve Teşviklerin Amacı Dışında Kullanılması
İşletme, Kanun ve Yönetmelik kapsamında verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu
kabul ve taahhüt eder; bu kapsamda gerçeğe uygun bilgi ve belge sunulmaması; projelerin, işletmelerin
kasıt, kusur veya ihmali sonucu iptal edilmesi Kanun hükümlerinin ihlali sayılır. Kanun hükümlerinin
ihlali veya destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında kullanılması durumunda, zamanında tahakkuk
ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır ve ziyaa uğratılmış vergiler gecikme faizi ve
vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsil edilir.

