
 
 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği  

Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, Ar-Ge ve 
yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ile teknogirişim sermayesine ilişkin 
destek ve teşvikleri kapsayan uygulanma ve denetime ilişkin usul ve esasları içermektedir. Anılan 
Yönetmelik’te özetle; 

 Tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının 

tamamının, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri maddesi 

uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı, 

 Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine 

kadarının yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabileceği, 

 Hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarın, sonraki hesap dönemlerine 

devredilebileceği, 

 Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri 

sayısının, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu 

aşamayacağı, 

 Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer 

sayısının, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu 

aşamayacağı, 

 Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almak için; 
o Ar-Ge merkezlerinde en az elli ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam 

zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,  
o Tasarım merkezlerinde ise en az on ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam 

zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi, 
o Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, 

           gerektiği belirtilmektedir. 
 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği   

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemekte 
olup, özetle; 

 Kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarının 

gerçekleştirilebilmesi ile ilgili bilgilerin yapılabilirlik raporunda belirtildiği; yapılabilirlik 

raporunda belirtilen nakdi sermaye miktarının, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda istenilen sermaye miktarının iki katından az olamayacağı, 

 Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde 

ettikleri kazançlarının, 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesna tutulacağı, 

 Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ücretlerinin 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden 

müstesna olduğu; Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 

yararlanacak olan destek personeli sayısının, toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 

onunu aşamayacağı, 

 Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazılım, tasarım 

veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla, 4691 sayılı Kanun’da yer alan vergisel teşviklerden bütün 

halinde yararlanabilecekleri, 

 Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 

sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz 

sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, indirim konusu yapılacak tutarın yıllık olarak 

500.000 TL’yi aşamayacağı,  
belirtilmektedir. 
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