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YÖNETMELİK

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE

DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 28/2/2008 tar�hl� ve 5746 sayılı Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım

Faal�yetler�n�n Desteklenmes� Hakkında Kanunun uygulamasına ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 12/4/1990 tar�hl� ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler�

Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan teknoloj� merkezler�
(teknoloj� merkez� �şletmeler�), Türk�ye’dek� Ar-Ge merkezler� �le tasarım merkezler�, Ar-Ge ve yen�l�k projeler�,
tasarım projeler�, rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� ve teknog�r�ş�m sermayes�ne �l�şk�n destek ve teşv�klere yönel�k
uygulama ve denet�m usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 28/2/2008 tar�hl� ve 5746 sayılı Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım

Faal�yetler�n�n Desteklenmes� Hakkında Kanunun 4 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) Araştırma ve gel�şt�rme faal�yet� (Ar-Ge): Araştırma ve gel�şt�rme, kültür, �nsan ve toplumun b�lg�s�nden

oluşan b�lg� dağarcığının artırılması ve bunun yen� süreç, s�stem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması �ç�n
s�stemat�k b�r temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faal�yetler� �le alanında
b�l�msel ve teknoloj�k gel�şme sağlayan, b�l�msel ve teknoloj�k b�r bel�rs�zl�ğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,
b�l�msel ve tekn�k �çer�k taşıyan faal�yetler�,

b) Ar-Ge merkez�: Ar-Ge ve yen�l�k projeler�n� veya sözleşme çerçeves�nde s�par�şe dayalı olarak yürütülen
Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türk�ye’dek� �şyerler� dâh�l,
kanunî veya �ş merkez� Türk�ye’de bulunan sermaye ş�rketler�n�n; organ�zasyon yapısı �ç�nde ayrı b�r b�r�m şekl�nde
örgütlenm�ş, münhasıran yurt �ç�nde araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�nde bulunan ve en az ell� tam zaman eşdeğer
Ar-Ge personel� �st�hdam eden, yeterl� Ar-Ge b�r�k�m� ve yeteneğ� olan b�r�mler�,

c) Ar-Ge personel�: Ar-Ge faal�yetler�nde doğrudan görevl� araştırmacı ve tekn�syenler�,
ç) Araştırmacı: Ar-Ge faal�yetler� �le yen�l�k tanımı kapsamındak� projelerde, yen� b�lg�, ürün, süreç, yöntem

ve s�stemler�n tasarım veya oluşturulması ve �lg�l� projeler�n yönet�lmes� süreçler�nde yer alan en az l�sans mezunu
uzmanları,

d) Ar-Ge projes�: Amacı, kapsamı, genel ve tekn�k tanımı, süres�, bütçes�, özel şartları, d�ğer kurum, kuruluş,
gerçek ve tüzel k�ş�lerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak f�krî mülk�yet haklarının
paylaşım esasları tesp�t ed�lm�ş ve Ar-Ge faal�yetler�n�n her safhasını bel�rleyecek mah�yette ve b�l�msel esaslar
çerçeves�nde gerçekleşt�r�len ve araştırmacı tarafından yürütülen projey�,

e) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
f) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu: Ar-Ge merkez�, tasarım merkez� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ�

projeler�n�n değerlend�rme ve denet�m�n� yapmak üzere 19 uncu maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını
Bakanlığın yürüteceğ� Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonunu,

g) Destek personel�: Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne katılan veya bu faal�yetlerle doğrudan �l�şk�l�
yönet�c�, tekn�k eleman, laborant, sekreter, �şç� ve benzer� personel�,

ğ) Genel Müdürlük: B�l�m ve Teknoloj� Genel Müdürlüğünü,
h) G�r�ş�mc�: Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�nden faydalanmak üzere başvuran k�ş�ler�,
ı) İşletme: 3624 sayılı Kanun kapsamında desteklenen teknoloj� gel�şt�rme merkezler� �le 5746 sayılı Kanun

kapsamındak� destek ve teşv�k unsurlarından yararlanab�lecek gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
�) İzley�c�: Ar-Ge merkez�, tasarım merkez� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ� proje desteğ�nden yararlanan

�şletmeler�n başvuru veya faal�yetler�n�n �zlenmes�, denet�m� ve raporlanması amacıyla Bakanlıkça görevlend�r�len
alanında uzman k�ş�ler� veya akadem�syenler�,

j) Kamu kurum ve kuruluşları: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�n� destekleme
görev� ver�len ve yılı bütçeler�nde bu amaçla konulmuş ödeneğ� bulunan kurum ve kuruluşları,

k) Kamu personel�: Kamu personel�ne a�t özlük haklarına sah�p olmayanlardan geç�c� olarak ve proje süres�yle
sınırlı olarak �st�hdam ed�lenler har�ç olmak üzere, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol
Kanununun ek� I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�nde, �l özel �dareler� ve beled�yeler �le bunlara
bağlı kuruluşlarda, üyeler�n�n tamamı köylerden oluşan b�rl�kler dışındak� mahallî �dare b�rl�kler�nde, döner sermayel�
kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve bağlı ortaklıkları �le
sermayes�n�n yarısından fazlası kamuya a�t kuruluşlarda, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındak� özel bütçel� kamu
�dareler�nde çalışan memurlar �le d�ğer kamu görevl�ler� ve d�ğer personel�,
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l) Kanun: 28/2/2008 tar�hl� ve 5746 sayılı Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım Faal�yetler�n�n Desteklenmes�
Hakkında Kanunu,

m) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığını,
n) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�: B�rden fazla kuruluşun; ölçek ekonom�s�nden yararlanmak suret�yle yen�

süreç, s�stem ve uygulamalar tasarlayarak ver�ml�l�ğ� artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer
sağlamak üzere, rekabet önces�nde ortak parça veya s�stem gel�şt�rmek ya da platform kurab�lmek amacıyla
yürütecekler�, Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne yönel�k olarak yapılan �şb�rl�ğ� anlaşması kapsamındak�,
b�l�msel ve teknoloj�k n�tel�ğ� olan projeler�,

o) Tasarım faal�yet�: Sanay� alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceğ� d�ğer alanlarda katma değer ve
rekabet avantajı yaratma potans�yel�n� ha�z, ürün veya ürünler�n �şlevsell�ğ�n� artırma, gel�şt�rme, �y�leşt�rme ve
farklılaştırmaya yönel�k yen�l�kç� faal�yetler�n tümünü,

ö) Tasarım merkez�: Tasarım projeler�n� veya sözleşme çerçeves�nde s�par�şe dayalı olarak yürütülen tasarım
faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türk�ye’dek� �ş yerler� dâh�l, kanun� veya �ş
merkez� Türk�ye’de bulunan sermaye ş�rketler�n�n; organ�zasyon yapısı �ç�nde ayrı b�r b�r�m şekl�nde örgütlenm�ş,
münhasıran yurt �ç�nde tasarım faal�yetler�nde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personel� �st�hdam
eden, yeterl� tasarım b�r�k�m� ve yeteneğ� olan b�r�mler�,

p) Tasarım personel�: Tasarım faal�yetler�nde doğrudan görevl� tasarımcı ve tekn�syenler�,
r) Tasarımcı: Tasarım faal�yetler� kapsamındak� projeler�n gerçekleşt�r�lmes� ve �lg�l� projeler�n yönet�lmes�

süreçler�nde yer alan, ün�vers�teler�n; mühend�sl�k, m�marlık veya tasarım �le �lg�l� bölümler�nden mezun en az l�sans
dereces�ne sah�p k�ş�ler �le tasarım alanlarından herhang� b�r�nde en az l�sansüstü eğ�t�m dereces�ne sah�p d�ğer k�ş�ler�,

s) Tasarım projes�: Amacı, kapsamı, genel ve tekn�k tanımı, süres�, bütçes�, özel şartları, d�ğer kurum, kuruluş,
gerçek ve tüzel k�ş�lerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak f�kr� mülk�yet haklarının
paylaşım esasları tesp�t ed�lm�ş ve tasarım faal�yetler�n�n her safhasını bel�rleyecek mah�yette ve b�l�msel esaslar
çerçeves�nde tasarımcı tarafından yürütülen projey�,

ş) Tekn�syen: Meslek l�ses� veya meslek yüksekokullarının tasarım, tekn�k, fen veya sağlık bölümler�nden
mezun, tekn�k b�lg� ve deney�m sah�b� k�ş�ler�,

t) Temel b�l�mler: Yükseköğret�m kurumlarının matemat�k, f�z�k, k�mya ve b�yoloj� l�sans programlarını,
u) Teknog�r�ş�m sermayes�: Örgün öğren�m veren ün�vers�teler�n herhang� b�r l�sans programından b�r yıl

�ç�nde mezun olab�lecek durumdak� öğrenc�, yüksek l�sans veya doktora öğrenc�s� ya da l�sans, yüksek l�sans veya
doktora dereceler�nden b�r�n� ön başvuru tar�h�nden en çok on yıl önce almış k�ş�ler�n, teknoloj� ve yen�l�k odaklı �ş
f�k�rler�n�, desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� tarafından desteklenmes� uygun bulunan b�r �ş
planı çerçeves�nde, katma değer ve n�tel�kl� �st�hdam yaratma potans�yel� yüksek teşebbüslere dönüştüreb�lmeler�n�
teşv�k etmek �ç�n yapılan sermaye desteğ�n�,

ü) Teknoloj� merkezler� (Teknoloj� merkez� �şletmeler�): 3624 sayılı Kanun kapsamında ün�vers�te ve araştırma
merkezler�n�n �mkânlarından yararlanarak yen� ve �ler� teknoloj�ye dayalı b�lg�ler�n derlend�ğ�, değerlend�r�ld�ğ�,
gel�şt�r�ld�ğ� ve uygulamaya yönel�k üret�me hazır hâle get�r�lerek �şletmeler�n kullanımına sunulmak �ç�n kurulan
veya kurdurulan Ar-Ge ve yen�l�k projes� sah�b� �şletmeler�n, KOSGEB teknoloj� gel�şt�rme ve yen�l�k destekler�
kapsamında desteklend�ğ� teknoloj� gel�şt�rme merkezler�n� (TEKMER),

v) Tek Pencere S�stem�: 20/3/2012 tar�hl� ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı
Başbakanlık Genelges� çerçeves�nde gümrük �şlemler�ne konu olan eşyaya �l�şk�n olarak farklı kurumlarca
düzenlenmes� gereken �z�n, onay ve belgelere �l�şk�n başvuruların tek b�r noktaya yapılarak (e-başvuru) �lg�l� kuruma
�let�ld�ğ� ve �lg�l� kurumca düzenlenen belgeler�n doğrudan gümrük �şlemler�nde kullanılmak üzere elektron�k ortamda
(e-belge) gönder�ld�ğ�, Gümrük ve T�caret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen s�stem�,

y) TÜBİTAK: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunu,
z) Yen�l�k: Sosyal ve ekonom�k �ht�yaçlara cevap vereb�len, mevcut pazarlara başarıyla sunulab�lecek ya da

yen� pazarlar yaratab�lecek; yen� b�r ürün, h�zmet, uygulama, yöntem veya �ş model� f�kr�yle oluşturulan süreçler� ve
süreçler�n net�celer�n�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ar-Ge ve Yen�l�k Faal�yetler� �le Tasarım Faal�yetler�ne İl�şk�n Hususlar

Ar-Ge ve yen�l�k sayılmayan faal�yetler
MADDE 5 – (1) Aşağıda sayılan faal�yetler, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında Ar-Ge ve yen�l�k faal�yet�

kapsamında değerlend�r�lmez:
a) Pazarlama faal�yetler�, p�yasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kal�te kontrol,
c) Sosyal b�l�mlerdek� araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervler� arama ve sondaj faal�yetler�,
d) İlaç üret�m �zn� önces�nde en az �k� aşaması yurt �ç�nde gerçekleşt�r�lmeyen kl�n�k çalışmalar �le üret�m �zn�

sonrasında gerçekleşt�r�len kl�n�k çalışmalar,
e) B�r Ar-Ge projes� kapsamında olmaksızın �cat ed�lm�ş ya da mevcut gel�şt�r�lm�ş süreçler�n kullanımı,
f) Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler�ne yönel�k olmayan şek�l, renk, dekorasyon ve benzer� estet�k ve görsel

değ�ş�kl�kler� �çeren b�ç�msel değ�ş�kl�kler,
g) Programlama d�ller� �le �şlet�m s�stemler� har�ç olmak üzere, �nternet s�teler�n�n ve benzerler�n�n

hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suret�yle yapılan yazılım gel�şt�rme faal�yetler�,
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ğ) Yazılımlara �l�şk�n, b�l�msel veya teknoloj�k �lerlemeler veya teknoloj�k bel�rs�zl�kler�n çözülmes�n�
�çermeyen olağan ve tekrarlanan faal�yetler,

h) Kuruluş ve örgütlenmeyle �lg�l� araştırma g�derler�,
ı) Üret�m ve üret�m altyapısına yönel�k yapılan yatırım faal�yetler�, t�car� üret�m�n planlanması ve ser� üret�m

sürec�ne �l�şk�n harcamalar,
�) Numune ver�lmek amacıyla protot�plerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüket�c� testler�,
j) B�r Ar-Ge projes� kapsamında olmaksızın yen� süreç, s�stem veya ürün ortaya konulmasına h�zmet etmeyen

doğrudan veya gömülü teknoloj� transfer�,
k) Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler�yle gel�şt�r�len ürüne veya sürece �l�şk�n f�krî mülk�yet haklarının ed�n�m�

dışında bu hakların korunmasına yönel�k faal�yetler.
Tasarım sayılmayan faal�yetler
MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılan faal�yetler, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında tasarım faal�yet� kapsamında

değerlend�r�lmez:
a) Pazarlama faal�yetler�, p�yasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kal�te kontrol,
c) B�r tasarım projes� kapsamında olmaksızın �cat ed�lm�ş ya da mevcut gel�şt�r�lm�ş süreçler�n kullanımı,
ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle �lg�l� araştırma g�derler�,
d) Üret�m ve üret�m altyapısına yönel�k yapılan yatırım faal�yetler�, t�car� üret�m�n planlanması ve ser� üret�m

sürec�ne �l�şk�n harcamalar,
e) Numune ver�lmek amacıyla protot�plerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüket�c� testler�,
f) B�r tasarım projes� kapsamında olmaksızın yen� süreç, s�stem veya ürün ortaya konulmasına h�zmet etmeyen

doğrudan veya gömülü teknoloj� transfer�,
g) Tasarım faal�yetler�yle gel�şt�r�len ürüne veya sürece �l�şk�n f�krî mülk�yet haklarının ed�n�m� dışında bu

hakların korunmasına yönel�k faal�yetler,
ğ) Par�s Sözleşmes�n�n 2 nc� mükerrer 6 ncı maddes� kapsamında yer alan hükümranlık alametler� �le bu

kapsam dışında kalan ancak kamuyu �lg�lend�ren, d�n�, tar�h� ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve �lg�l�
merc�ler�n tesc�l �zn� vermed�ğ� �şaretler�n, armaların, amblemler�n, n�şanların veya adlandırmaların uygunsuz
kullanımını �çeren tasarım faal�yetler�,

h) Kamu düzen�ne veya genel ahlaka aykırı tasarım faal�yetler�.
Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım harcamalarının kapsamı
MADDE 7 – (1) Ar-Ge ve yen�l�k faal�yet� �le tasarım faal�yet� kapsamında değerlend�r�len harcamalar

aşağıda yer almaktadır:
a) İlk madde ve malzeme g�derler�:
1) Her türlü doğrudan �lk madde, yardımcı madde, �şletme malzemes�, ara mamul, yedek parça, protot�p ve

benzer� g�derler �le 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre amort�smana tab� tutulması mümkün
olmayan madd� kıymetler�n �kt�sabına �l�şk�n g�derler� kapsar.

2) Hammadde ve d�ğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde f��len kullanılan
kısma �l�şk�n mal�yetler Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge ve yen�l�k veya
tasarım faal�yetler�nde kullanılmamış olan hammadde ve d�ğer malzemelere �l�şk�n mal�yet tutarlarının stok
hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup ed�lmek suret�yle �zlenmes�
gerek�r.

b) Amort�smanlar:
1) Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�n�n yürütülmes� amacıyla �kt�sap ed�len amort�smana tab� �kt�sad�

kıymetler �ç�n ayrılan amort�smanlardan oluşur.
2) Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yet� dışında başka faal�yetlerde de kullanılan mak�ne ve teçh�zata �l�şk�n

amort�smanlar, bunların Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.
c) Personel g�derler�:
1) Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�n�n yürütülmes� amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya tasarım

personel�yle �lg�l� olarak tahakkuk ett�r�len ve gel�r verg�s� stopajı teşv�k� uygulaması kapsamında bulunan ücretler �le
bu mah�yettek� g�derlerd�r. Ar-Ge veya tasarım merkezler� alanı dışında geç�r�len süreye �sabet eden ve Bakanlar
Kurulunca bel�rlenen sınırlar dâh�l�nde gel�r verg�s� stopajı teşv�k� kapsamında değerlend�r�len ücretler de Ar-Ge ve
tasarım �nd�r�m�ne konu ed�l�r. Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezler� alanı dışında geç�r�len süreye �l�şk�n olarak;
gerçek yol g�derler� dâh�l olmak üzere yol, konaklama, gündel�k g�b� adlar altında g�der karşılığı olarak yapılan
ödemeler �le sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne konu ed�lemez.

2) Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısının yüzde onunu aşmamak üzere, Ar-Ge, yen�l�k
veya tasarım faal�yetler�ne katılan ve bu faal�yetlerle doğrudan �l�şk�l� destek personel�n�n gel�r verg�s� stopajı teşv�k�
uygulaması kapsamında bulunan ücretler� �le bu mah�yettek� g�derler de personel g�der� kapsamındadır.

3) Kısm� çalışma hâl�nde, personel�n Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne ayırdığı zamanın toplam
çalışma zamanına oranı d�kkate alınmak suret�yle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım harcaması
olarak d�kkate alınır.

ç) Genel g�derler:
1) Ar-Ge veya tasarım merkezler�n�n k�ra, su, enerj�, bakım-onarım, haberleşme, nakl�ye g�derler� �le bu

merkezlerde kullanılan mak�ne ve teçh�zata �l�şk�n bakım ve onarım g�derler� g�b� bu merkezlerde yürütülen faal�yet�n
devamlılığını sağlamak �ç�n yapılan g�derler� kapsar.
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2) Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n s�gorta g�derler�, k�tap, derg� ve benzer� b�l�msel yayınlara
a�t g�derler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtas�ye g�b� sarf malzemeler�ne �l�şk�n g�derler bu kapsamda
değerlend�r�lmez.

3) Ar-Ge veya tasarım merkezler�ne �l�şk�n olarak hesaplanan k�ra veya amort�sman, su ve enerj� g�derler�
har�ç olmak üzere çeş�tl� kıstaslara göre ortak genel �şletme g�derler� üzer�nden hesaplanacak paylar bu kapsamda
değerlend�r�lmez.

d) Dışarıdan sağlanan fayda ve h�zmetler: Normal bakım ve onarım g�derler� har�ç olmak üzere, Ar-Ge ve
yen�l�k veya tasarım faal�yetler�yle �lg�l� olarak �şletme dışında yerl� veya yabancı d�ğer kurum ve kuruluşlardan
alınan; meslek� veya tekn�k destek, test, laboratuvar ve anal�z h�zmetler� �le bu mah�yettek� d�ğer h�zmet alımları
kapsamında yapılan ödemelerd�r. Bu şek�lde alınan h�zmetlere �l�şk�n harcamalar, proje kapsamında gerçekleşt�r�len
toplam harcama tutarının yüzde ell�s�n� geçemez.

e) Verg�, res�m ve harçlar: Doğrudan Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n olan ve gel�r veya
kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der olarak d�kkate alınab�len verg�, res�m ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-
Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�n�n yürütüldüğü taşınmazlar �ç�n ödenen verg�ler �le benzer� verg�, res�m ve harçlar
bu kapsamdadır.

(2) Ar-Ge merkezler�nde yapılan b�r harcamanın Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne konu ed�leb�lmes� �ç�n bu
harcamanın Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yet� kapsamında; tasarım merkezler�nde yapılan b�r harcamanın �nd�r�me
konu ed�leb�lmes� �ç�n bu harcamanın münhasıran tasarım faal�yet� kapsamında yapılmış olması esastır.

(3) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde, �şb�rl�ğ�n� oluşturan kuruluşlarca �şb�rl�ğ� anlaşmasında bel�rt�len
ortak özel hesaba aktarılan tutarlar, b�r�nc� fıkrada sayılan harcamalar kapsamında olmak şartıyla, harcamanın
yapıldığı dönemde, katkı sağlayan kuruluşların her b�r� �ç�n katkıları oranında, Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım harcaması
olarak kabul ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnd�r�m, İst�sna, Destek ve Teşv�k Unsurları

Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m� uygulama esasları
MADDE 8 – (1) Teknoloj� merkez� �şletmeler�nde, Ar-Ge merkezler�nde, kamu kurum ve kuruluşları �le

kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k projeler�nde, rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde ve teknog�r�ş�m
sermaye destekler�nden yararlananlarca gerçekleşt�r�len Ar-Ge ve yen�l�k harcamalarının tamamı �le Kanun
kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projeler�nde ve tasarım
merkezler�nde gerçekleşt�r�len münhasıran tasarım harcamalarının tamamı 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar
Verg�s� Kanununun 10 uncu maddes�ne göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s�
Kanununun 89 uncu maddes� uyarınca t�car� kazancın tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılır.

(2) Bakanlar Kurulunca bel�rlenen kr�terler� ha�z Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge
ve yen�l�k veya tasarım harcamalarının b�r öncek� yıla göre artışının yüzde ell�s�ne kadarı yukarıdak� esaslar dâh�l�nde
�nd�r�m konusu yapılab�l�r. Bu �nd�r�mden yararlanacak �şletmeler�n, Bakanlar Kurulunca bel�rlenen kr�terler
doğrultusunda faal�yet raporu ve ek�nde Bakanlıkça �stenen belgeler� �braz etmeler� esastır.

(3) Kazancın yeters�z olması neden�yle �lg�l� hesap dönem�nde �nd�r�m konusu yapılamayan tutar, sonrak�
hesap dönemler�ne devred�l�r. Devred�len tutarlar, tak�p eden yıllarda Verg� Usul Kanununa göre her yıl bel�rlenen
yen�den değerleme oranında artırılarak d�kkate alınır.

(4) Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�, yıllık gel�r ya da kurumlar verg�s� beyannameler� �le geç�c� verg�
beyannameler�n�n �lg�l� satırına yazılır.

(5) Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�nden yararlananlar, Gel�r Verg�s� Kanununun 89 uncu
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentler� �le Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (a) ve (ğ) bentler� hükümler� �le 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�
Kanununun geç�c� 2 nc� maddes� hükümler�nden ayrıca yararlanamazlar.

(6) Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yet� kapsamındak� harcamalar ayrıca, Verg� Usul Kanununa göre
akt�fleşt�r�lmek suret�yle amort�sman yoluyla �tfa ed�l�r.

(7) Projeler�n tamamlanmasına zorunlu nedenlerle �mkân kalmaması veya projen�n başarısızlıkla sonuçlanması
neden�yle �kt�sad� kıymet oluşmaması hâller�nde, Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yet� kapsamında yapılan ve öncek�
yıllarda akt�fleşt�r�lm�ş olan tutarlar doğrudan g�der yazılır.

(8) Tamamlanmamış Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projes�n�n devred�lmes� hâl�nde, devr� gerçekleşt�ren
�şletmelerce akt�fleşt�r�len tutarlar kazanç tutarının tesp�t�nde mal�yet unsuru olarak d�kkate alınır. Ar-Ge, yen�l�k veya
tasarım projes�n� devralan �şletmelerce dev�r tar�h�nden sonra proje kapsamında yapılan harcamalar Ar-Ge ve tasarım
�nd�r�m�ne konu olur. Projen�n devr� �ç�n ayrıca b�r bedel ödenm�şse, bu bedel Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne konu
ed�lemez.

(9) Tamamlanmış b�r Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projes�n�n devred�lmes� durumunda, Ar-Ge, yen�l�k veya
tasarım projes�n� devralan �şletme Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�nden yararlanamaz.

(10) Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım harcamalarının, �şletmeler�n d�ğer faal�yetler�ne �l�şk�n harcamalarından
ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�n�n doğru hesaplanmasına �mkân verecek şek�lde muhasebeleşt�r�lmes�
zorunludur.

Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�n�n uygulamasında �zlenecek yöntem
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MADDE 9 – (1) Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�nden yararlanacak �şletmeler, yıllık gel�r veya kurumlar verg�s�
beyannames� ek�nde aşağıda bel�rt�len belgeler� bağlı bulunulan verg� da�res�ne ver�rler:

a) Kanun kapsamında �lk defa Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�nden yararlanacak olan Ar-Ge merkezler�nden "Ar-Ge
Merkez� Belges�", tasarım merkezler�nden “Tasarım Merkez� Belges�”, proje esaslı Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�nden
yararlanacak olanlardan �se tekn�k kuruluşlarca düzenlenm�ş olan "Ar-Ge ve Yen�l�k Projes� Değerlend�rme Raporu",
“Tasarım Projes� Değerlend�rme Raporu” veya "Rekabet Önces� İşb�rl�ğ� Projes� Değerlend�rme ve Denet�m
Kom�syonu Kararı" veyahut proje sözleşmes�, (Ancak, bu belgeler� daha önce verg� da�res�ne verm�ş olup aynı
kapsamda Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne devam eden �şletmelerden, �zleyen verg�lend�rme dönemler�nde bu belgeler�n
yen�den �brazı �stenmez.)

b) Ar-Ge ve yen�l�k projeler�, tasarım projeler� �le rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n, teknog�r�ş�m
sermayes�nden yararlanan �şletmeler �ç�n desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dares�nce �mzalanmış
proje sözleşmes� ve ek� �ş planının, Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler� �le teknoloj� merkez� �şletmeler�nde
yürütülen Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projeler�n�n hang� aşamada bulunduğu, bu projeler�n veya �ş planının uygulama
durumuna �l�şk�n belgeler,

c) Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne konu olan harcamaların ana gruplar �t�barıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı
dökümünü gösteren l�ste,

ç) Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler�, teknoloj� merkez� �şletmeler�, Ar-Ge ve yen�l�k projeler�, tasarım
projeler� �le rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� ve teknog�r�ş�m sermaye desteğ�nden yararlanan �şletmelerde çalışanların
projeler �t�barıyla sayıları ve n�tel�kler�, bu personel�n projelerde görev aldığı süreler, ücretler�, gel�r verg�s� stopaj
teşv�k�ne konu ed�len verg� tutarlarını gösteren l�ste �le temel b�l�mler mezunlarının sayıları ve n�tel�kler� �le bu
personele sağlanan desteğe �l�şk�n b�lg� ve belgeler,

d) Dışarıdan alınan test, laboratuvar, anal�z danışmanlık, ekspert�z ve benzer� h�zmetlere �l�şk�n olarak, h�zmet
sağlayan k�ş�/kurum adı, T.C. k�ml�k no/verg� k�ml�k numarası, alınan h�zmet�n mah�yet�, fatura tar�h� ve numarası,
tutarı, stopaj ve KDV tutarına �l�şk�n l�ste,

e) Sözleşme çerçeves�nde s�par�şe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n Ar-
Ge ve tasarım merkezler�nce ver�lecek Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m� tutarlarını gösteren l�ste.

(2) Türk�ye’n�n antlaşmalarla taraf olduğu �k�l� ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge veya tasarım �şb�rl�ğ�
programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projeler�n�n TÜBİTAK tarafından
onaylanmış olması gerek�r.

(3) Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�n�n
uygulanab�lmes� �ç�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len belgeler� de �çeren yem�nl� malî müşav�r tasd�k raporunun
�lg�l� mevzuatta bel�rt�len süre �ç�nde bağlı bulunulan verg� da�res�ne ver�lmes� zorunlu olup, Ar-Ge merkezler�,
tasarım merkezler� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� �ç�n yukarıda sayılan belgeler�n beyannameyle b�rl�kte ayrıca
ver�lmes� �sten�lmez. Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� har�c�nde kalan projeler
ve Kanun kapsamında destek ve teşv�klerden yararlananlar �ç�n ayrıca yem�nl� malî müşav�r tasd�k raporu aranmaz.

(4) Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne �l�şk�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len belgelere tam tasd�k raporu ek�nde
yer ver�lm�ş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m�ne �l�şk�n olarak ayrıca tasd�k raporu düzenlenmes�ne gerek
bulunmamaktadır.

Gel�r verg�s� stopajı teşv�k� uygulaması
MADDE 10 – (1) Teknoloj� merkez� �şletmeler�nde, Ar-Ge merkezler�nde, kamu kurum ve kuruluşları �le

kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yen�l�k projeler� �le
rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde ve teknog�r�ş�m sermaye destekler�nden yararlanan �şletmelerde çalışan Ar-Ge ve
destek personel� �le Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım
projeler�nde ve tasarım merkezler�nde çalışan tasarım ve destek personel�n�n; bu çalışmaları karşılığında elde ett�kler�
ücretler�n�n doktoralı olanlar �le temel b�l�mler alanlarından b�r�nde en az yüksek l�sans dereces�ne sah�p olanlar �ç�n
yüzde doksan beş�, yüksek l�sanslı olanlar �le temel b�l�mler alanlarından b�r�nde l�sans dereces�ne sah�p olanlar �ç�n
yüzde doksanı ve d�ğerler� �ç�n yüzde seksen� gel�r verg�s�nden müstesnadır.

(2) Kanunun 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len Ar-Ge, tasarım ve destek personel�n�n ücretler�ne
�l�şk�n teşv�k, Gel�r Verg�s� Kanununun geç�c� 75 �nc� maddes�nde yer alan düzenlemeye göre, 31/12/2023 tar�h�ne
kadar verg�den müstesna tutulması yer�ne, muhtasar beyanname üzer�nden tahakkuk eden verg�den asgar� geç�m
�nd�r�m� uygulandıktan sonra terk�n ed�lerek uygulanır.

(3) Gel�r verg�s� stopajı teşv�k�n�n hesaplanmasında, bu kapsamdak� personel�n f��len Ar-Ge, yen�l�k veya
tasarım faal�yetler�ne ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı d�kkate alınır. Tam zamanlı olarak
çalışanların hak kazanılmış hafta tat�l� ve yıllık ücretl� �z�n süreler� �le 17/3/1981 tar�hl� ve 2429 sayılı Ulusal Bayram
ve Genel Tat�ller Hakkında Kanunda bel�rt�len tat�l günler�ne �sabet eden ücretler de bu teşv�k kapsamında
değerlend�r�l�r. Haftalık kırk beş saat�n üzer�ndek� ve ek çalışma süreler�ne �l�şk�n ücretler bu teşv�kten faydalanamaz.
Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde kısm� zamanlı olarak çalışan personel�n hak kazanılmış hafta tat�l� ve
yıllık ücretl� �z�n süreler� �le 2429 sayılı Kanunda bel�rt�len tat�l günler�ne �sabet eden ücretler� gel�r verg�s� stopaj
teşv�k�n�n uygulamasında d�kkate alınmaz.

(4) Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde çalışan Ar-Ge veya tasarım personel�n�n bu merkezlerde yürüttüğü
projelerle doğrudan �lg�l� olmak şartıyla, proje kapsamındak� faal�yetler�n b�r kısmının Ar-Ge veya tasarım merkez�
dışında yürütülmes�n�n zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkez� yönet�m�n�n onayının alınması ve
Bakanlığın b�lg�lend�r�lmes� kaydıyla, merkez dışındak� bu faal�yetlere �l�şk�n ücretler�n yüzde yüzünü aşmamak
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şartıyla Bakanlar Kurulunca bel�rlenen kısmı �le Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde en az b�r yıl süreyle çalışan Ar-Ge
veya tasarım personel�n�n yüksek l�sans yapanlar �ç�n b�r buçuk yılı, doktora yapanlar �ç�n �k� yılı geçmemek üzere ve
Bakanlığın onayının alınması şartıyla merkez dışında geç�rd�ğ� sürelere �l�şk�n ücretler�n yüzde yüzünü aşmamak
şartıyla Bakanlar Kurulunca bel�rlenen kısmı gel�r verg�s� stopajı teşv�k� kapsamında değerlend�r�l�r.

a) Bakanlar kurulunca tesp�t ed�lecek faal�yetler kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkez� dışında geç�r�lecek
süreler�n proje kapsamında ve zorunlu olduğunun tevs�k� ve sorumluluğu, Ar-Ge veya tasarım merkez� yönet�m�ne
a�tt�r. Bu kapsamda teşv�kten yararlanmış olan Ar-Ge veya tasarım personel�ne �l�şk�n l�ste projeler �t�barıyla
Bakanlığa sunulan yıllık faal�yet raporlarında b�ld�r�l�r.

b) L�sansüstü eğ�t�mde geç�r�lecek süre, ün�vers�teden onaylı ders programı d�kkate alınarak �lg�l� Ar-Ge veya
tasarım merkez�n�n onayı �le hesaplanır. Bu hesaplamalarda l�sansüstü eğ�t�mde alınan dersler kapsamında yapılacak
araştırmalar da değerlend�r�l�r. Yüksek l�sans yapanlar �ç�n b�r buçuk yıllık, doktora yapanlar �ç�n �k� yıllık süreler�n
uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler d�kkate alınmaz.

c) Bu madde kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezler� alanı dışında gerçekleşt�r�len faal�yetler �le l�sansüstü
eğ�t�m kapsamında dışarıda geç�r�len süreler, bu Yönetmel�k kapsamında sağlanan �nd�r�m, destek ve teşv�k
unsurlarından da yararlandırılır.

ç) Bu madde kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezler� alanı dışında gerçekleşt�r�len faal�yetler �le l�sansüstü
eğ�t�m kapsamında dışarıda geç�r�len sürelere �l�şk�n ücretlerden; gerçek yol g�derler� dâh�l olmak üzere yol,
konaklama, gündel�k g�b� adlar altında g�der karşılığı olarak yapılan ödemeler �le sağlanan menfaatler destek ve teşv�k
kapsamında değerlend�r�lmez.

(5) Gel�r verg�s� stopajı teşv�k�nden yararlanacak olan destek personel�n�n tam zaman eşdeğer� sayısı, toplam
tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısının yüzde onunu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama �blağ ed�l�r.
Destek personel�n�n toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısının yüzde onunu aşması hâl�nde,
brüt ücret� en az olan destek personel�n�n ücret�nden başlamak üzere teşv�k uygulanır. Brüt ücretler�n aynı olması
hâl�nde, ücret�ne gel�r verg�s� teşv�k� uygulanacak destek personel� �şverence bel�rlen�r. Ar-Ge merkez� veya tasarım
merkez� yönet�c�s�, görev tanımı ve n�tel�ğ�ne göre Ar-Ge personel�, tasarım personel� veya destek personel� olarak
d�kkate alınır.

(6) B�r�nc� fıkra kapsamında bel�rt�len projelerde görev alan veya �şletmelerde çalışan kamu personel�
bel�rt�len teşv�kten yararlanamaz.

(7) Muhtasar beyanname üzer�nde terk�n ed�lecek tutara �l�şk�n hesaplamanın, Ar-Ge veya tasarım personel� �le
destek personel�n�n her b�r� �ç�n ayrı ayrı yapılması gerekmekted�r. Bu hesaplamaya �l�şk�n b�lg�ler, Mal�ye
Bakanlığınca bel�rlenen b�ld�r�m tablosunda göster�l�r ve muhtasar beyanname ek�nde �lg�l� verg� da�res�ne ver�l�r.

S�gorta pr�m� desteğ� uygulaması
MADDE 11 – (1) Kamu personel� har�ç olmak üzere, teknoloj� merkez� �şletmeler�nde, Ar-Ge merkezler�nde,

kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası
kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yen�l�k
projeler�nde, rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde ve teknog�r�ş�m sermaye destekler�nden yararlanan �şletmelerde
çalışan Ar-Ge personel� �le destek personel�n�n; Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenen tasarım projeler�nde ve tasarım merkezler�nde çalışan tasarım ve destek personel�n�n, Kanun
kapsamındak� faal�yetler� karşılığında elde ett�kler� ücretler� üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� �şveren h�sses�n�n
yarısı; 4691 sayılı Kanununun geç�c� �k�nc� maddes� uyarınca ücret� gel�r verg�s�nden �st�sna tutulmuş personel�n gel�r
verg�s� �st�snasının uygulandığı sürece gel�r verg�s�nden �st�sna tutulan ücretler� üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m�
�şveren h�sses�n�n yarısı, Mal�ye Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(2) S�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanacak olan destek personel�n�n tam zaman eşdeğer sayısı
toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısının yüzde onunu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama �blağ
ed�l�r. Destek personel�n�n toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısının yüzde onunu aşması
hâl�nde, brüt ücret� en az olan destek personel�n�n ücret�nden başlamak üzere s�gorta pr�m� �şveren h�sses� teşv�k�
uygulanır. Brüt ücretler�n aynı olması hâl�nde, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� teşv�k� uygulanacak destek personel�
�şverence bel�rlen�r.

(3) S�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanılab�lmes� �ç�n teknoloj� merkez� �şletmeler�n�n TEKMER
müdürlüğünden, kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları
kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla
fon veya kred� kullanan vakıflar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�nde desteğ� veren kamu
kurum/kuruluşu veya yukarıda bel�rt�len vakıflardan, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından
yürütülen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler� �ç�n TÜBİTAK’tan alınan destek karar yazısı veya proje sözleşmes�,
Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler� �le rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� �ç�n Bakanlıktan, teknog�r�ş�m sermaye
desteğ� alan �şletmeler �ç�n merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nden alınan destek karar yazısı veya proje
sözleşmes�, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanunu kapsamında ücret� gel�r verg�s�nden �st�sna tutulan personel
çalıştıran �şverenler�n, s�gortalının bölgede f��len çalışıp çalışmadığını denetlemekle yükümlü yönet�c� ş�rketten
alacakları belgeyle �şyer�n�n bağlı bulunduğu Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenl�k Merkez�ne yazılı
olarak müracaat etmeler� şarttır.

(4) S�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden, Kanunda aranılan şartların taşındığına ve bu Yönetmel�ğ�n �lg�l�
maddeler� gereğ�nce destekten yararlanmaya hak kazanıldığına �l�şk�n �lg�l� kurum, kuruluş veya denet�mle görevl�
ş�rket tarafından düzenlenen belgen�n alındığı tar�h� tak�p eden ay başından �t�baren yararlanılır.
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(5) İşverenler�n, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanab�lmeler� �ç�n kapsama g�ren s�gortalıların
çalışmalarına �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n� yasal süres� �ç�nde Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne veya Sosyal
Güvenl�k Merkez�ne vermeler� zorunludur. Söz konusu belgen�n yasal süres� dışında ver�lmes� hâl�nde, Kanunda
bel�rt�len s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanılamaz.

(6) Kapsama g�ren s�gortalılara �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n yasal süres� �ç�nde ver�lmes� hâl�nde,
tahakkuk eden s�gorta pr�m� �şveren h�sses�n�n yarısı �le s�gortalı h�sses�n�n �şverenlerce öden�p ödenmed�ğ�ne
bakılmaksızın, s�gorta pr�m� �şveren h�sses�n�n d�ğer yarısı Mal�ye Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(7) S�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ� uygulamasında, bu kapsamdak� personel�n Ar-Ge, yen�l�k veya
tasarım faal�yetler�ne ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı d�kkate alınır.

(8) Kapsama g�ren personel�n Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�yle �lg�l� çalışmalarının haftalık kırk beş
saat� doldurması hâl�nde çalışılan haftaya �l�şk�n hafta tat�l�, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ� uygulamasında
d�kkate alınır. Kapsama g�ren personel�n ay �ç�ndek� çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım
faal�yetler�yle �lg�l� olması hâl�nde yıllık ücretl� �z�n süreler� �le 2429 sayılı Kanunda bel�rt�len tat�l günler�ne �sabet
eden ücretler de bu destek kapsamında değerlend�r�l�r.

(9) S�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanan �şyerler�n�n, Kanunun 4 üncü maddes� gereğ�nce
yapılacak denet�mler sonucunda ya da TEKMER müdürlüğünden, yönet�c� ş�rketlerden veya resmî kurum ve
kuruluşlardan veya Kanunda bel�rt�len vakıflardan alınacak belgelerden s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden
yararlanab�lmek �ç�n gerekl� şartları taşımadıklarının anlaşılması hâl�nde, daha önce Mal�ye Bakanlığınca karşılanmış
olan s�gorta pr�m� �şveren h�sses� tutarları, sosyal güvenl�k mevzuatının �lg�l� hükümler� gereğ�nce hesaplanacak
gec�kme cezası ve gec�kme zammıyla b�rl�kte �şverenlerden tahs�l ed�l�r.

(10) Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununun geç�c� 2 nc� maddes� uyarınca ücret� gel�r verg�s�nden �st�sna
tutulmuş personel�n ücretler� üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ� uygulamasında, Yönetmel�ğ�n
bu maddes� dışındak� d�ğer şartlar aranmaz. Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�nde çalışan ve ücret� gel�r verg�s�nden
�st�sna olan personel�n Kanun kapsamında bölge dışında gerçekleşt�r�len faal�yetler �le l�sansüstü eğ�t�m kapsamında
dışarıda geç�r�len sürelere �l�şk�n Bakanlar Kurulunca bel�rlenen oran karşılığı ücretler� de bu madde kapsamında
değerlend�r�l�r. Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanunu kapsamındak� yönet�c� ş�rketler bu destekten yararlanan
�şverenler�n �lg�l� mevzuata göre gerekl� şartları taşıyıp taşımadığını denetlemek, şartların taşınmadığının tesp�t�
hâl�nde durumu �şyer�n�n bağlı bulunduğu Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenl�k Merkez�ne on �ş
günü �ç�nde b�ld�rmekle yükümlüdür.

(11) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren �şverenler�n Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�yle �lg�l� b�rden fazla
�şyer�n�n olması durumunda, kapsama g�ren her b�r �şyer� �ç�n ayrı başvuru yapılır ve her b�r �şyer� ayrı ayrı
değerlend�r�l�r. İşyerler�n�n, aynı organ�zasyon yapısı �ç�nde ayrı b�r b�r�m şekl�nde örgütlenm�ş b�rden fazla Ar-Ge
veya tasarım merkez�n�n bulunması durumunda, her b�r Ar-Ge veya tasarım merkez� �ç�n yen� �şyer� dosyası tesc�l
ed�lmek suret�yle ayrı başvuru yapılır.

(12) Tamamlanmamış b�r Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projes�n�n devred�lmes� durumunda, Ar-Ge, yen�l�k
veya tasarım projes�n� devralan �şletme, gerekl� şartları taşıması hâl�nde s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden
yararlanır. Buna karşın, tamamlanmış b�r Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projes�n�n devred�lmes� durumunda, Ar-Ge,
yen�l�k veya tasarım projes�n� devralan �şletme, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanamaz.

(13) H�zmetler� ve ücretler� daha önce Kanuna göre b�ld�r�lm�ş olan s�gortalılara, �şverenler�nce, toplu �ş
sözleşmeler�ne �st�naden ücret farkı ödenmes�ne karar ver�lmes� ve Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�yle �lg�l�
çalışmalara a�t ücret farklarına �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n toplu �ş sözleşmes�n�n
�mzalandığı ayı tak�p eden ayın sonuna kadar Kuruma ver�lmes� hâl�nde, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden
yararlanılab�l�r.

(14) B�r�nc� fıkra kapsamında bel�rt�len projelerde görev alan veya �şletmelerde çalışan kamu personel�, sosyal
güvenl�k destek pr�m�ne tab� çalışanlar, 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununda bel�rt�len aday
çırak, çırak ve �şletmelerde meslek� eğ�t�m gören öğrenc�ler �le staja tab� tutulan öğrenc�ler ve yurtdışında çalışanlar
�ç�n, s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanılamaz.

(15) Kanun kapsamına g�ren s�gortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık
pr�m ve h�zmet belges�nde yer alan pr�me esas kazanca dâh�l ed�lmez. Bu ödemeler, destek kapsamına g�rmeyen aylık
pr�m ve h�zmet belges�yle Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�l�r.

(16) Kanun kapsamında düzenlenen aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nden dolayı tahakkuk eden �şs�zl�k s�gortası
pr�mler� hakkında s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ� uygulanmaz.

(17) Yukarıdak� hükümler çerçeves�nde doğan s�gorta pr�m desteğ� tutarları, takv�m yılının üçer aylık
dönemler� �t�barıyla Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından Mal�ye Bakanlığı Bütçe ve Mal� Kontrol Genel Müdürlüğüne
b�ld�r�l�r.

Damga verg�s� �st�snası uygulaması
MADDE 12 – (1) Kanun kapsamındak� her türlü Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler� �le tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n

olarak düzenlenen kâğıtlar damga verg�s�nden müstesnadır.
(2) Damga verg�s� �st�snasının uygulanab�lmes� �ç�n; Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler�, rekabet önces�

�şb�rl�ğ� �le Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler� �ç�n başvuru yapılan ve desteğ� veren kamu kurumundan veya
Kanunda bel�rt�len vakıflardan, teknoloj� merkez� �şletmeler� �ç�n TEKMER müdürlüğünden, uluslararası fonlarca
desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler� �ç�n TÜBİTAK’tan alınan
veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu �şlem�n Kanun kapsamında Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�
�le �lg�l� olduğunu gösteren proje öner� b�lg�ler� formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmes� veya bu
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mah�yettek� belgen�n �şlem esnasında noter, resmî da�reler, d�ğer kamu kurum ve kuruluşları g�b� �şlem yapan kurum
ve kuruluşlara �braz ed�lmes� yeterl� olup, �şlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz.

(3) İşlem esnasında, söz konusu belgeler�n herhang� b�r sebeple �braz ed�lememes� durumunda, kâğıtlara
�l�şk�n damga verg�s� �lg�l�lerce öden�r.

(4) Kanun kapsamında Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde �st�hdam ed�len personele münhasıran bu
görevler� �le �lg�l� olarak yapılan ücret ödemeler� neden�yle düzenlenen kâğıtlar �le Kanun kapsamına g�ren s�gortalılar
�ç�n düzenlenecek aylık pr�m ve h�zmet belgeler� �ç�n damga verg�s� alınmaz.

(5) Destek ve teşv�k unsurlarının amacı dışında kullanılması, şartların �hlal� veya projelere yönel�k
değerlend�rme raporlarının olumsuz olmasının tesp�t ed�lmes� hâl�nde, �st�sna uygulamasına konu olan damga verg�s�
34 üncü madde kapsamında �şletmelerden tahs�l ed�l�r. İşlem esnasında �st�sna uygulanırken, söz konusu belgeler�n
�braz ed�lm�ş olması bu uygulamayı etk�lemez.

(6) Kanun kapsamında damga verg�s� �st�snası uygulamak suret�yle �şlem yapan kurum ve kuruluşlar, �st�sna
sebeb�yle �lg�l�ler�ne ödett�r�lmeyen veya ödeme sırasında tevk�f ed�lmeyen damga verg�s�ne �l�şk�n olarak �çer�ğ�
Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen b�ld�r�m�, �şlem�n yapıldığı tar�h� �zleyen b�r ay �ç�nde �lg�l�ler�n gel�r ve kurumlar
verg�s� bakımından bağlı bulunduğu verg� da�res�ne b�ld�rmeye mecburdurlar.

(7) Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler�yle, tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n olarak düzenlenen ve �st�snaya konu olan
kâğıtlar �le �st�snanın uygulanmasına dayanak teşk�l eden belgeler, kâğıtların düzenlend�ğ� tar�h� tak�p eden yılın
başından �t�baren beş yıl muhafaza ed�l�r ve gerekt�ğ�nde �lg�l� k�ş� ve kurumlara �braz ed�l�r.

Gümrük verg�s� �st�snası
MADDE 13 – (1) Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım projeler� �le �lg�l� araştırmalarda

kullanılmak üzere �thal ed�len eşya, gümrük verg�s� ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan
�şlemler damga verg�s� ve harçtan �st�snadır.

(2) Ar-Ge Merkez� veya Tasarım Merkez� Belges�ne sah�p �şletmeler �le destek kapsamına alınmış olan rekabet
önces� �şb�rl�ğ� projeler� kapsamında �thal ed�len eşya; Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım �le �lg�l� faal�yetlerde kullanılmak
üzere Bakanlığın uygun göreceğ� eşyalardan oluşur.

(3) Bu �st�snadan yararlanacak �k�nc� fıkra kapsamındak� �şletmeler, başvurularını Gümrük ve T�caret
Bakanlığı Tek Pencere S�stem� E-Başvuru Uygulaması üzer�nden Genel Müdürlüğe gönder�r.

(4) Genel Müdürlük başvuruyu değerlend�r�r, uygun bulması hal�nde söz konusu başvuruyu aynı �ş günü
�ç�nde onaylayarak gümrük �şlemler�nde kullanılmak üzere Tek Pencere S�stem� üzer�nden Gümrük ve T�caret
Bakanlığına b�ld�r�r. Genel Müdürlük gerekl� görmes� hal�nde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman
en az b�r �zley�c� görevlend�reb�l�r.

(5) İk�nc� fıkrada bel�rt�lmeyen ancak Kanun kapsamındak� Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım projeler� sah�b�
�şletmeler, desteğ� veren kurum veya kuruluşa ya da Kanunda bel�rt�len vakıflara, uluslararası fonlar tarafından
desteklenen Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım projeler� �ç�n �se TÜBİTAK’a başvuru yapar. İşletmeler, başvuru yaptıkları
kurum veya kuruluşun bel�rleyeceğ� uygulama süreçler�ne göre bu �st�snadan yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
S�par�şe Dayalı Ar-Ge, Yen�l�k ve Tasarım Faal�yetler�, Temel B�l�mler Desteğ�,

Tasarım Tesc�l Desteğ�, Destek ve Teşv�k�n Kapsamı ve
Öğret�m Elemanlarının Görevlend�r�lmeler�

S�par�şe dayalı Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım faal�yetler�
MADDE 14 – (1) Kanun kapsamında Ar-Ge merkezler�n�n sözleşme çerçeves�nde s�par�şe dayalı olarak

yürüttükler� Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler� �le tasarım merkezler�n�n sözleşme çerçeves�nde s�par�şe dayalı olarak
yürüttükler� tasarım faal�yetler� Kanunda bel�rt�len �nd�r�m, �st�sna, destek ve teşv�k unsurlarından yararlanab�l�r.

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezler� tarafından s�par�şe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım
faal�yetler�ne �l�şk�n olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ell�s� bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan
yüzde ell�s� �se s�par�ş� veren gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından, Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m� olarak
d�kkate alınab�l�r.

(3) Bu uygulama, 1/3/2016 tar�h�nden sonra ver�len s�par�şler dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım
�nd�r�mler� �ç�n geçerl�d�r.

(4) S�par�ş veren�n gel�r ve kurumlar verg�s� mükellef�yet�n�n olmaması hal�nde Ar-Ge veya tasarım
harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkez� tarafından �nd�r�leb�l�r. Bu kapsamda, Türk�ye’de ver�len gel�r veya
kurumlar verg�s� beyannames� üzer�nde Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m hakkına sah�p olmayan k�ş�lerce ver�len s�par�ş
üzer�ne yapılan projelerde, �nd�r�m hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkez� tarafından kullanılır. S�par�ş
verenler, Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m� �le s�par�ş ver�lmes�ne �l�şk�n kâğıtlara a�t damga verg�s� �st�snası dışında kalan bu
Kanun kapsamındak� d�ğer teşv�k ve destek unsurlarından yararlanamaz.

(5) Her b�r geç�c� verg�lend�rme ve hesap dönem� �t�barıyla yararlanılab�lecek toplam Ar-Ge ve tasarım
�nd�r�m� tutarının yarısı, Ar-Ge merkez� veya tasarım merkez� tarafından beyanname verme süreler�n�n başlangıcından
önce s�par�ş� verene yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Temel b�l�mler desteğ�
MADDE 15 – (1) Temel b�l�mler alanlarında en az l�sans dereces�ne sah�p Ar-Ge personel� �st�hdam eden Ar-

Ge merkezler�ne, bu personel�n her b�r�ne öded�kler� aylık ücret�n o yıl �ç�n uygulanan asgar� ücret�n aylık brüt tutarı
kadarlık kısmı, kamu personel� har�ç olmak üzere �k� yıl süreyle, Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her b�r Ar-Ge merkez�nde destekten yararlanacak personel sayısı, �lg�l� ayda Ar-Ge
merkez�nde �st�hdam ed�len toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması hal�nde
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tama �blağ ed�l�r.
(3) Bu destekten yararlanılab�lmes� �ç�n �st�hdam ed�lecek personel�n 1/3/2016 (dah�l) tar�h�nden sonra �şe

alınması ve �lg�l� �şletmede �lk kez �st�hdam ed�lmes� esastır.
(4) İşletme, bu destek kapsamında �st�hdam ett�ğ� personel�n �şe alınması ve �şten ayrılması durumları �le �lg�l�

hususları Bakanlığa yazılı veya elektron�k ortamda b�ld�rmekle yükümlüdür.
(5) Bu desteğe �l�şk�n yapılacak ödemeler, destek kapsamındak� personele �l�şk�n s�gorta pr�m gün sayısı

d�kkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler hal�nde gerçekleşt�r�l�r.
(6) Bu madde kapsamında ödemeler�n yapılab�lmes� �ç�n, yukarıdak� şartların sağlandığını ve �şletme

tarafından �lg�l� personele dönem ücretler�n�n ödend�ğ�n� gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerek�r. Bakanlıkça
uygun görülen tutar, raporun tesl�m ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden ayın sonuna kadar �şletmen�n b�ld�rd�ğ� banka hesabına
öden�r.

(7) Bu desteğe �l�şk�n tanz�m ed�lecek raporda bulunması gereken asgar� b�lg�ler �le d�ğer hususlar, Bakanlıkça
bel�rlen�r.

(8) Bakanlık tarafından ödenen destek tutarı, �şletme açısından 33 üncü maddede bel�rt�len özel fon
uygulamasına tab� tutulur.

Tasarım tesc�l desteğ�
MADDE 16 – (1) Türk Tasarım Danışma Konsey�n�n öner�ler� doğrultusunda Bakanlık tarafından bel�rlenen

kr�terler� ha�z tasarım yarışmalarında serg�lenen tasarımların tesc�l g�derler�, Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenek
�mkânları çerçeves�nde ger� ödemes�z olarak destekleneb�l�r.

(2) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n hususlar Bakanlıkça hazırlanan Tasarım Tesc�l Desteğ� Uygulama
Usul ve Esaslarında bel�rt�l�r.

Destek ve teşv�k�n kapsamı
MADDE 17 – (1) Kanun kapsamındak� �nd�r�m, �st�sna, destek ve teşv�klerden yararlananlar; Gel�r Verg�s�

Kanununun 89 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentler�, Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (ğ) bentler� hükümler� �le Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununun geç�c� 2 nc�
maddes� hükümler�nden ayrıca yararlanamazlar.

Öğret�m elemanlarının görevlend�r�lmeler�
MADDE 18 – (1) Öğret�m elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde gerçekleşt�r�len faal�yetlerde

araştırmacı, tasarımcı ya da �dar� personel olarak h�zmet�ne �ht�yaç duyulanlar, ün�vers�te yönet�m kurullarının �zn�yle
tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlend�r�leb�l�rler.

(2) Tam zamanlı görevlend�rme �ç�n herhang� b�r ün�vers�tede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak
gerekmekte olup, görevlend�rme süres� her altı yıl sonrasında b�r yıldır.

(3) Yarı zamanlı görev alan öğret�m elemanlarının bu h�zmetler� karşılığı elde edecekler� gel�rler, ün�vers�te
döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

(4) Tam zamanlı olarak görevlend�r�lecek personele kurumlarınca aylıksız �z�n ver�l�r ve kadroları �le �l�şk�ler�
devam eder. Bu şek�lde aylıksız �zne ayrılanlardan, öncek� görevler� sebeb�yle 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal
S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� veya geç�c� 4 üncü
maddes� kapsamında s�gortalı veyahut �şt�rakç� sayılanların aylıksız �zne ayrıldığı tar�h� tak�p eden on beş gün
�çer�s�nde talepte bulunmaları hal�nde; aylıksız �z�nl� sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdak�
s�gortalılık veya �şt�rakç�l�k �l�şk�s� devam eder. Bu şek�lde aylıksız �zne ayrılanlardan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı sayılanlar �ç�n
öncek� kadroları �ç�n tesp�t ed�len s�gorta pr�m�ne esas kazanç unsurları esas alınmak suret�yle �lg�l� aya �l�şk�n olarak
hesaplanacak s�gorta pr�m� çalışan h�sses� �le genel sağlık s�gortası pr�m� çalışan h�sses� tutarı kend�ler�nce, s�gorta
pr�m� �şveren h�sses� �le genel sağlık s�gortası pr�m� �şveren h�sseler� görev yaptıkları �şverenler� tarafından,

b) 5510 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� kapsamında �şt�rakç� sayılanlar �ç�n öncek� kadroları �ç�n tesp�t
ed�len emekl� keseneğ�ne esas aylık unsurları esas alınmak suret�yle �lg�l� aya �l�şk�n olarak hesaplanacak k�ş� keseneğ�
kend�ler�nce, kurum karşılıkları �le genel sağlık s�gortası pr�mler�n�n tamamı görev yaptıkları �şverenler� tarafından,

öden�r.
(5) Pr�m ödeme yükümlülüğü görevlend�r�ld�kler� �şverene a�tt�r. İlg�l�ler�n bu şek�lde aylıksız �z�nde

geç�rd�kler� süreler öncek� kadro unvanları esas alınmak suret�yle emekl� keseneğ�ne esas aylık unsurlarının veya
s�gorta pr�m�ne esas kazanç unsurlarının tesp�t�nde d�kkate alınır.

(6) Bunlara aylıksız �z�n dönem�ndek� söz konusu çalışma süreler� �ç�n görev yaptıkları �şveren tarafından
kıdem tazm�natı ödenmez ve bu süreler emekl� �kram�yes�n�n hesabında d�kkate alınır. 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanununun 36 ncı maddes�n�n bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümler� uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu, Ar-Ge Merkezler� ve Tasarım

Merkezler�ne İl�şk�n Hususlar
Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu
MADDE 19 – (1) Ar-Ge merkez�, tasarım merkez� ve rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n değerlend�rme ve

denet�m�, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından yapılır.
(2) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu aşağıda bel�rt�len beş üyeden oluşur.
a) Mal�ye Bakanlığı tarafından bel�rlenecek b�r üye,
b) B�l�m ve Teknoloj� Genel Müdürü ya da �lg�l� da�re başkanı,
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c) Bakanlıkça alanlarında uzmanlığı bulunan öğret�m üyeler� arasından, başvurusu değerlend�r�lecek veya
denet�m� yapılacak merkez�n ya da rekabet önces� �şb�rl�ğ� projes�n�n �lg�l� olduğu konuya göre Bakanlık tarafından
seç�lecek �k� üye,

ç) Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) mecl�s veya sektör tems�lc�ler�, Türk�ye İhracatçılar Mecl�s�
(TİM) mecl�s veya sektör tems�lc�ler�, Organ�ze Sanay� Bölgeler�, Endüstr� Bölgeler�, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�
�le kanunla kurulan vakıflar veya meslek odalarının yönet�c� veya tems�lc�ler� arasından başvurusu değerlend�r�lecek
veya denet�m� yapılacak merkez�n ya da rekabet önces� �şb�rl�ğ� projes�n�n �lg�l� olduğu konuya göre Bakanlıkça
görevlend�r�lecek b�r üye.

(3) Bakanlıkça, Ar-Ge merkez�, tasarım merkez� veya rekabet önces� �şb�rl�ğ� projes� �le �lg�l� başvuru, �zleme
ya da denet�m faal�yetler� �ç�n alanında uzmanlığı olan en az �k� k�ş� �zley�c� olarak görevlend�r�l�r. Başvuruların
�ncelenmes� amacıyla görevlend�r�len �zley�c�ler başvurunun kabul ed�ld�ğ� yılı tak�p eden yılın sonuna kadar, aynı
merkez�n faal�yetler�n�n ya da projen�n �zlenmes� ve denetlenmes�nde görevlend�r�lemezler.

(4) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projes� başvuruları �le Ar-Ge merkez� ve tasarım merkez� başvurularının
�ncelenmes� ya da faal�yetler�n�n �zlenmes� �le görevlend�r�len �zley�c�ler, yer�nde f��l� �nceleme ve denetlemeler
yaparak hazırladıkları raporu Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonuna sunarlar.

(5) Ar-Ge Merkezler� ve Tasarım Merkezler�nde yürütülen her b�r Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projes�,
Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonuna sunulmak üzere görevlend�r�len �zley�c�ler tarafından yer�nde �ncelenerek
raporlanır.

(6) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu, Ar-Ge merkez� veya tasarım merkez�ne �l�şk�n kararını bu
merkezlerde yürütülen faal�yetler�n tamamını; rekabet önces� �şb�rl�ğ� projes�ne �l�şk�n kararını �se proje kapsamındak�
faal�yetler� d�kkate alarak ver�r.

(7) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu, B�l�m ve Teknoloj� Genel Müdürü ya da �lg�l� da�re başkanı
başkanlığında toplanır.

(8) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu en az dört üyen�n katılımıyla toplanır ve üç üyen�n aynı yöndek�
oyuyla karar alır.

Ar-Ge merkezler� ve tasarım merkezler�
MADDE 20 – (1) Kanunda öngörülen destek ve teşv�klerden yararlanmak üzere Ar-Ge Merkez� Belges� veya

Tasarım Merkez� Belges� almak �ç�n yapılan başvurularda aşağıda bel�rt�len asgar� şartlar aranır.
a) Ar-Ge merkezler�nde en az ell� ya da Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenen sayıda tam zaman eşdeğer Ar-

Ge personel� �st�hdam ed�lmes�,
b)Tasarım merkezler�nde �se en az on ya da Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenen sayıda tam zaman eşdeğer

tasarım personel� �st�hdam ed�lmes�,
c) Ar-Ge merkezler� ve tasarım merkezler�n�n Kanun kapsamındak� Ar-Ge veya tasarım faal�yetler�n�n yurt

�ç�nde gerçekleşt�r�lmes�,
ç) Başvuru yapan �şletmen�n; yeterl� Ar-Ge veya tasarım yönet�m� �le teknoloj�k varlıkları, �nsan kaynakları,

f�krî haklar, proje ve b�lg� kaynakları yönet�m yeteneğ� ve kapas�tes�n�n bulunması,
d) Ar-Ge merkez� ve tasarım merkezler�nde çalışan personel�n, bu merkezlerde çalıştığının f�z�k� kontrolünü

yapacak mekan�zmaların bulunması,
e) Ar-Ge veya tasarım merkezler�n�n konusu, süres�, bütçes� ve personel �ht�yacı tanımlanmış program ve

projeler�n�n bulunması,
f) Ar-Ge veya tasarım merkezler�n�n ayrı b�r b�r�m şekl�nde örgütlenm�ş ve tek b�r yerleşke veya f�z�k� mekân

�ç�nde yer alması,
g) Ar-Ge veya tasarım merkezler�n�n Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�nde kurulması hal�nde, bu merkezlerde

yürütülen faal�yetlere �l�şk�n olarak sadece Kanunda yer alan destek ve teşv�k hükümler� uygulanır.
(2) İşletmeler�n, organ�zasyon yapısı �ç�nde ayrı b�r b�r�m şekl�nde örgütlenm�ş b�rden fazla Ar-Ge veya

tasarım merkez�n�n bulunması durumunda, her Ar-Ge veya tasarım merkez� �ç�n ayrı başvuru yapılır.
(3) Münhasıran Ar-Ge veya tasarım faal�yet�nde bulunmak üzere Ar-Ge merkez� veya tasarım merkez�

kuracak �şletmeler �ç�n Türk�ye’de ayrıca üret�m ya da t�caretle �şt�gal eden b�r �şyer�n�n olması şartı aranmaz.
(4) Ar-Ge merkezler� veya tasarım merkezler�nde, 27/2/2003 tar�hl� ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma

İz�nler� Hakkında Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personel�
çalıştırılab�l�r. Bu fıkra kapsamında çalışacak yabancıların çalışma �zn� başvuruları, bu k�ş�ler� çalıştıracak �şletmelerce
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığına yapılır ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Ar-Ge merkez� ve tasarım merkezler�n�n başvuru, �zleme ve denet�m�
MADDE 21 – (1) Destek ve teşv�klerden yararlanmak �steyen �şletmeler, başvurularını yazılı veya elektron�k

ortamda Bakanlığa yapar.
(2) Bakanlık, başvuru formu ve ek�nde aranılacak belgeler, bunların şek�l ve �çer�ğ� �le başvuruda �zlenecek

yöntemler ve d�ğer hususlarla �lg�l� olarak düzenleme yapmaya yetk�l�d�r.
(3) Bakanlık başvuru dosyasını herhang� b�r eks�kl�ğ�n olup olmadığı bakımından beş �ş günü �ç�nde �nceler.

Başvuru dosyasında eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde bu eks�kl�kler �şletmeye b�ld�r�l�r ve b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren en
geç on beş �ş günü �ç�nde �şletme tarafından bu eks�kl�kler�n tamamlanması �sten�r. Süres� �çer�s�nde eks�kl�ğ�
g�der�lmeyen Ar-Ge veya tasarım merkez� başvurusu Bakanlıkça redded�l�r.

(4) Bakanlık �ncelemes� sonucunda herhang� b�r eks�kl�k tesp�t ed�lmeyen veya yapılan b�ld�r�m sonucu
�şletme tarafından eks�kl�kler� g�der�len başvuru dosyası, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonuna sunulur.

(5) Başvuru, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından; en geç otuz �ş günü �ç�nde değerlend�r�l�p
karara bağlanır. Kararın olumlu olması hâl�nde düzenlenen karar tutanağı, Bakanlık tarafından Gel�r İdares�
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Başkanlığı, Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığı ve başvuru sah�b� �şletmeye beş �ş günü �ç�nde b�ld�r�l�r. Kararın
olumsuz olması hâl�nde �se sonuç, �şletmeye yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(6) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından Ar-Ge veya tasarım merkez� başvurusu olumlu olarak
değerlend�r�len �şletmen�n Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges�, Bakanlık tarafından ver�l�r.

(7) Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� almaya hak kazanan �şletme, Değerlend�rme ve
Denet�m Kom�syonu karar tutanağının düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren Kanun kapsamında sağlanan destek ve
teşv�klerden yararlanır.

(8) Ar-Ge merkezler�nde veya tasarım merkezler�nde, yürütülen faal�yetlere �l�şk�n faal�yet raporu, takv�m
yılını kapsayacak şek�lde ve tak�p eden yılın en geç mayıs ayı �ç�nde Bakanlığa yazılı veya elektron�k ortamda sunulur.

(9) Bakanlık, faal�yet raporunun şek�l ve �çer�ğ� açısından ön �ncelemes�n� yapar, eks�k b�lg� ve evrak
bulunması hâl�nde, tesp�t ed�len eks�kl�kler �şletme tarafından tamamlanarak en geç on �ş günü �ç�nde Bakanlığa yazılı
veya elektron�k ortamda sunulur.

(10) Ar-Ge merkezler� veya tasarım merkezler�n�n �zleme faal�yet�ne �l�şk�n �şlemler her yıl �ç�n tak�p eden
yılın haz�ran ayından takv�m yılı sonuna kadark� süre �çer�s�nde tamamlanır.

(11) Ar-Ge merkezler� �le tasarım merkezler� Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından en geç �k�
yılda b�r denetlen�r.

(12) Ar-Ge merkezler�nde veya tasarım merkezler�nde Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu
değerlend�rmes� sonucunda, denet�mde tesp�t ed�len eks�kl�k ve �hlal�n ölçüsüne göre Ar-Ge Merkez� belges� veya
tasarım merkez� belges� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r veya eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n üç ayı geçmemek üzere
�lg�l� �şletmeye süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde �şletme, sağlanan destek ve teşv�klerden yararlanamaz.

(13) Ar-Ge merkezler�nde veya tasarım merkezler�nde tesp�t ed�len eks�kl�kler ver�len süre �ç�nde
g�der�lmed�ğ� takd�rde �şletmeye ver�len Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� Bakanlık tarafından
�ptal ed�l�r. İşletme, şartların �hlal ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren Kanunda öngörülen destek ve teşv�klerden yararlanamaz.
Ancak, ver�len süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmes� hal�nde; Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonunun ver�len süre
�çer�s�nde toplanarak olumlu karar vermes� durumunda, kararın ver�ld�ğ� tar�hten; Kom�syonun ver�len süre �çer�s�nde
toplanamaması ve daha sonrak� b�r zamanda toplanarak olumlu karar alması durumunda �se eks�kl�kler�n g�der�lmes�
�ç�n ver�len süren�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren �şletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşv�klerden yararlanmaya devam
eder.

(14) Ar-Ge veya tasarım merkez�n�n 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len temel şartları y�t�rd�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� hâl�nde �se Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

(15) Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� �ptal ed�len �şletmeler belgen�n �ptal�n� müteak�p
en erken b�r yıl sonra Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� başvurusu yapab�l�rler.

(16) Bu denet�mler sırasında gerekl� şartları taşımadığı tesp�t ed�len merkezler�n durumu Bakanlık tarafından
on �ş günü �ç�nde Gel�r İdares� Başkanlığına ve Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığına b�ld�r�l�r.

(17) Kurulan b�r�mler�n Ar-Ge veya tasarım merkez� olma şartını kaybetmeler�, bu Yönetmel�kte bel�rt�len
şartları �hlal etmeler� veya destek ve teşv�kler�n amacı dışında kullanılması hâl�nde, şartların kaybed�ld�ğ�, �hlal�n
gerçekleşt�ğ� veya destek ve teşv�kler�n amacı dışında kullanıldığı tar�hten �t�baren �şletmeler Kanunla Ar-Ge veya
tasarım merkezler�ne sağlanan destek ve teşv�klerden yararlanamazlar.

(18) Ar-Ge merkezler� ve tasarım merkezler�ne �l�şk�n başvuru, �zleme ve denet�mler, Bakanlıkça bel�rlenen
formlar kullanılarak ve �nceleme kr�terler� esas alınarak yapılır.

(19) Bakanlıkça gerekl� görülmes� hâl�nde Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonunda görev ver�len üyeler,
Ar-Ge merkezler�, tasarım merkezler� veya rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n başvuru veya faal�yetler�n� yer�nde
değerlend�rmek üzere görevlend�r�leb�l�r.

Ar-Ge merkez� ve tasarım merkezler�ndek� değ�ş�kl�kler ve mücb�r sebepler
MADDE 22 – (1) Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges�ne sah�p �şletmeler�n, tür veya unvan

değ�ş�kl�ğ�, dev�r, b�rleşme, tam bölünme, kısm� bölünme �şlemler� �le adres değ�ş�kl�ğ� ve ek f�z�k� alan talepler�ne
�l�şk�n b�lg�ler, �şletme tarafından Bakanlığa b�ld�r�l�r.

a) Bakanlıkça gerekl� görülmes� hâl�nde, yukarıda bel�rt�len değ�ş�kl�klerle �lg�l� olarak yer�nde �nceleme
yapmak üzere en az b�r �zley�c� görevlend�r�leb�l�r.

b) Yukarıda bel�rt�len değ�ş�kl�klere �l�şk�n b�ld�r�mde bulunan �şletme, organ�zasyon yapısı �ç�nde 20 nc�
madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında bel�rt�len şartları sağlaması ve devam ett�rmes� koşuluyla Ar-Ge Merkez� Belges�
veya Tasarım Merkez� Belges� �ç�n yen�den başvuru yapmaksızın Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşv�klerden,
Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu onayı esas alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan
değ�ş�kl�kler�nde karar Bakanlıkça ver�l�r.

(2) Mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lecek haller�n ortaya çıkması durumunda, bu haller sona er�nceye kadar
Ar-Ge Merkez� Belges� veya Tasarım Merkez� Belges� sah�b� �şletme, Kanunla sağlanan destek ve teşv�klerden
yararlanamaz. Bu haller�n sona erd�ğ�n�n �şletme tarafından b�ld�r�lmes�n� müteak�p, Bakanlık tarafından yer�nde
yaptırılacak denet�m sonucunda Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu onayı esas alınarak �şletme, Ar-Ge veya
tasarım merkez� �ç�n yen�den başvuru yapmaksızın, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu kararının alındığı tar�hten
�t�baren Kanunla sağlanan destek ve teşv�klerden yararlanmaya devam eder.

Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel sayısı hesabına �l�şk�n hususlar
MADDE 23 – (1) Ar-Ge veya tasarım merkez�nde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel�

sayısı; çalışan personel�n, çalışma süreler�ne göre üçer aylık dönemler �t�barıyla toplam çalışma süres�n�n, b�r k�ş�n�n
üç aylık tam zamanlı çalışma süres�ne bölünmes� suret�yle hesaplanır. Haftada kırk beş saat�n üzer�ndek� ve ek çalışma
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süreler� bu hesaplamada d�kkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkez�n� bünyes�nde bulunduran
�şletmen�n geç�c� verg�lend�rme dönemler�d�r.

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezler� dışında geç�r�len ve gel�r verg�s� stopajı teşv�k�ne konu olan süreler �le
öğret�m elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezler�nde tam zamanlı görevlend�r�lenler�n geç�rd�kler� süreler, tam
zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel� sayısı hesaplamasında d�kkate alınır.

(3) Ar-Ge merkez� bulunan �şletmeler, bu merkezlerde çalışan personel l�stes�n� her b�r ay bazında ayrı ayrı
olmak üzere, geç�c� verg�lend�rme dönemler�n� �zleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları verg� da�res�ne ve �lg�l�
Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenl�k Merkez�ne ver�rler.

(4) Herhang� b�r üç aylık dönemde asgar� Ar-Ge veya tasarım personel� çalıştırma şartını �hlal eden �şletmeler,
şartların �hlal ed�ld�ğ� tar�hten tekrar sağlandığı tar�he kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşv�klerden
yararlanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Rekabet Önces� İşb�rl�ğ� Projeler�ne İl�şk�n Hususlar

Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n kapsamı
MADDE 24 – (1) Bakanlıkça �lan ed�len teknoloj� alanlarında yer alan rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler� destek

kapsamında değerlend�r�l�r.
(2) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde b�rden fazla kuruluşun yer alması zorunludur. İşb�rl�ğ� anlaşmasında

yer alan proje ortaklarından b�r�s� yürütücü olarak bel�rlen�r.
(3) Her b�r rekabet önces� �şb�rl�ğ� proje bütçes�n�n en fazla yüzde ell�s�ne kadarlık kısmı, Bakanlık bütçes�ne

konulan ödenekle sınırlı olmak üzere ger� ödemes�z olarak destekleneb�l�r.
Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n başvuru şekl� ve destek süres�
MADDE 25 – (1) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� proje başvuruları Bakanlıkça �lan ed�len çağrı dönemler�nde yapılır.
(2) Başvurusu değerlend�r�lecek projeler�n teknoloj� alanları, bütçeler� ve destek oranları g�b� hususlar her

çağrı dönem� �ç�n Bakanlıkça �lan ed�l�r.
(3) Başvurular proje yürütücüsü tarafından yazılı veya elektron�k ortamda Bakanlığa yapılır.
(4) Bakanlık, başvuru dosyasının şek�l ve �çer�ğ� açısından beş �ş günü �ç�nde ön �ncelemes�n� yapar. Başvuru

dosyasında eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde bu eks�kl�kler proje yürütücüsüne b�ld�r�l�r ve b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren
on beş �ş günü �çer�s�nde eks�kl�kler�n tamamlanması �sten�l�r. Süres� �çer�s�nde eks�kl�ğ� g�der�lmeyen rekabet önces�
�şb�rl�ğ� proje başvurusu Bakanlık tarafından redded�l�r.

(5) Bakanlık �ncelemes� sonucunda herhang� b�r eks�kl�k tesp�t ed�lmeyen veya yapılan b�ld�r�m sonucu proje
yürütücüsü tarafından eks�kl�kler� g�der�len başvuru dosyası, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonuna sunulur.

(6) Eks�kl�kler� g�der�len veya eks�kl�ğ� bulunmayan başvurular, Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu
tarafından değerlend�r�l�p karara bağlanır ve karar beş �ş günü �çer�s�nde proje yürütücüsüne yazılı olarak b�ld�r�l�r.
Kararın olumlu olması hâl�nde, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren otuz �ş günü �çer�s�nde �şb�rl�ğ� anlaşmasında yer alan
proje ortakları �le Bakanlık arasında sözleşme �mzalanır. Sözleşme tar�h�nden �t�baren �şletmeler, Kanun kapsamında
sağlanan destek ve teşv�k unsurlarından yararlanır.

(7) Kararın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren otuz �ş günü �çer�s�nde sözleşmes� yapılmayan projeler �ptal ed�lm�ş
sayılır.

(8) Desteklenmes� uygun bulunan ve sözleşme yapılan projeler �ç�n durum Bakanlık tarafından, Gel�r İdares�
Başkanlığı ve Sosyal Güvenl�k Kurumuna sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde b�ld�r�l�r.

(9) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n destek süres� en fazla otuz altı aydır. Ancak proje yürütücüsü
tarafından ek süre talep ed�lmes� ve Bakanlıkça uygun görülmes� hâl�nde en fazla altı ay ek süre ver�leb�l�r.

Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n �zlenmes� ve destek ödemes�
MADDE 26 – (1) Sözleşme tar�h�nden �t�baren projen�n �zleme sürec� başlar. İzleme sürec� başlayan

projelerde, proje yürütücüsü tarafından takv�m yılının altı aylık dönemler� hal�nde hazırlanan gel�şme raporları
dönem�n b�t�m�n� tak�p eden ay �çer�s�nde Bakanlığa sunulur.

(2) Gel�şme raporu doğrultusunda projen�n dönemsel �zlenmes�ne �l�şk�n �zleme raporu; konusunda uzmanlığı
olan ve Bakanlıkça görevlend�r�len en az �k� �zley�c� tarafından hazırlanır ve Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonuna
sunulur.

(3) Desteklenmes� uygun bulunan projeler�n sonuçlandırılması, durdurulması veya �ptal ed�lmes� kararı,
Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından ver�l�r. Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu, �zleme raporlarını
en fazla y�rm� �ş günü �ç�nde �nceleyerek projen�n devamı ya da �ptal� yönünde karar ver�r.

(4) Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu değerlend�rmes� sonucunda, projen�n rekabet önces� �şb�rl�ğ�
n�tel�ğ�n� kaybett�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde, proje sözleşmes� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara �l�şk�n Bakanlıkça gerçekleşt�r�lecek ödemeler, dönemsel �zlemey�
müteak�p dönemlerde yapılır.

Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n uygulama sürec�
MADDE 27 – (1) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� proje faal�yetler�ne �l�şk�n yer�ndel�k ve uygunluk denet�mler�

Değerlend�rme ve Denet�m Kom�syonu tarafından gerçekleşt�r�l�r.
(2) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�n�n başvuru, değerlend�rme, �zleme ve denet�m, ödeme, sonuçlandırma

süreçler� �le destek kalemler�, sözleşmede yer alacak hususlar ve uygulamaya �l�şk�n �ş ve �şlemler, Bakanlıkça
hazırlanan Rekabet Önces� İşb�rl�ğ� Projeler� Uygulama Usul ve Esaslarında bel�rt�l�r.

(3) Rekabet önces� �şb�rl�ğ� projeler�nde, �şb�rl�ğ�n� oluşturan �şletmeler�n bu �şb�rl�ğ�ne yaptıkları katkılar,
�şb�rl�ğ� anlaşmasında bel�rt�len ortak özel b�r hesapta �zlen�r.
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(4) Ortak özel hesaba aktarılan tutarlar, başka b�r amaç �ç�n kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar,
özel hesabı açan �şletmen�n kazancının tesp�t�nde gel�r olarak d�kkate alınmaz.

(5) Bakanlık tarafından ödenecek destek tutarı, �şb�rl�ğ�n� oluşturan �şletmeler açısından projeye katkıları
oranında, 33 üncü maddede bel�rt�len özel fon uygulamasına tab� tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teknog�r�ş�m Sermayes� Desteğ�, Teknoloj� Merkezler� ve Ar-Ge, Yen�l�k ve

Tasarım Projeler�ne İl�şk�n Hususlar
Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�
MADDE 28 – (1) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�ne, örgün öğren�m veren ün�vers�teler�n herhang� b�r l�sans

programından b�r yıl �ç�nde mezun olab�lecek durumdak� öğrenc�, yüksek l�sans veya doktora öğrenc�s� ya da l�sans,
yüksek l�sans veya doktora dereceler�nden b�r�n� ön başvuru tar�h�nden en çok on yıl önce almış k�ş�ler başvurab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len "b�r yıl �ç�nde mezun olab�lme" şartının; �lg�l� ün�vers�ten�n yetk�l� b�r�mler�nce
teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� �ç�n talepte bulunulan merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dares� adına düzenlenen
b�r yazıyla, "ön başvuru tar�h�nden en çok on yıl önce alma" şartının �se �lg�l� ün�vers�telerce ver�len çıkış belges�yle
veya d�plomayla tevs�k ed�lmes� gerek�r.

(3) Destekten, merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dares� tarafından kabul ed�lm�ş �ş planına uygun b�ç�mde
ve destek başvurusundan sonra �hdas ed�lm�ş ve g�r�ş�mc�n�n münfer�den veya müştereken tems�l ve �lzama yetk�l�
olduğu �şletme yararlanab�l�r.

(4) Merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nce, üçüncü fıkrada bel�rt�len şartları taşıyan �şletmelere b�r
defaya mahsus olmak üzere, tem�nat alınmaksızın ve h�be olarak Kanunun 3 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasında
bel�rt�len tutara kadar teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� ver�leb�l�r.

(5) Teknog�r�ş�m sermaye desteğ�nden yararlanan �şletmelere a�t Ar-Ge ve yen�l�k projeler�n�n kamu kurum ve
kuruluşlarınca ya da kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası
kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım projeler�n� desteklemek amacıyla fon
veya kred� kullanan vakıflarca desteklenmes� durumunda, teknog�r�ş�m sermayes� olarak ver�len destek tutarı, Ar-Ge
ve yen�l�k projes� harcamalarından veya desteğ�nden �nd�r�lmez.

(6) Destek kararını veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dares� b�r �şletmeye ver�lecek h�be şekl�ndek�
sermaye desteğ�n� taks�tlere böleb�l�r, destek ödemeler�n�n yapılması �ç�n çeş�tl� başarım ölçütler�n�n yer�ne
get�r�lmes�n� şart koşab�l�r, öncel�kl� olarak destekleyeceğ� teknoloj�k alanlar bel�rleyeb�l�r.

(7) Kanun kapsamında, yılı bütçes�nde Ar-Ge ve yen�l�k harcamalarının desteklenmes� amacıyla h�be şekl�nde
ödeneğ� bulunan merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n tümü tarafından yapılan ödemeler�n toplamı, her
takv�m yılı �ç�n Kanunun 3 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len tutarı aşamaz. Bu husus merkezî yönet�m
bütçes�n�n hazırlanması ve uygulanması esnasında d�kkate alınır ve �zlen�r.

(8) Dördüncü ve yed�nc� fıkralarda bel�rt�len maktu tutarlar, tak�p eden yıllarda Verg� Usul Kanununa göre her
yıl bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle d�kkate alınır.

(9) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�nden faydalananlara, bu desteğe konu projeler�n�n f�nansmanında
kullanılmak üzere gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından sağlanan sermaye destekler�n�n beyan ed�len
gel�r�n veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayen�n yüzde y�rm�s�n� aşmayan kısmı Gel�r Verg�s�
Kanununun 89 uncu maddes� uyarınca beyan ed�len gel�r�n ve Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu maddes�ne göre
kurum kazancının tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılır. İnd�r�m konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk L�rasını
aşamaz. İnd�r�m uygulamasından geç�c� verg� dönemler� �t�barıyla da yararlanılab�l�r.

(10) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından sağlanan sermaye desteğ�n�n, merkezî yönet�m
kapsamındak� kamu �dares� tarafından kabul ed�lm�ş �ş planına uygun b�ç�mde ve destek başvurusundan sonra �hdas
ed�lm�ş ve g�r�ş�mc�n�n münfer�den veya müştereken tems�l ve �lzama yetk�l� olduğu �şletmeye sermaye desteğ�n�
sağlayan mükelleflerce kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suret�yle sağlanması
zorunludur.

(11) İnd�r�m olarak d�kkate alınab�lecek tutar, gerçek k�ş�ler açısından sermaye desteğ�n�n sağlandığı takv�m
yılında elde ed�len beyana tab� kazanç ve �ratların toplam tutarından geçm�ş yıl zararları ve tüm �nd�r�m ve �st�snalar
düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu �le sınırlıdır. Kurumlar verg�s� mükellefler� açısından �se sermaye
desteğ�n�n sağlandığı hesap dönem� başındak� öz sermayen�n yüzde y�rm�s�n� aşmamak koşuluyla kurum kazancının
en fazla yüzde onu �le sınırlı olup �nd�r�m tutarının tesp�t�nde kurum kazancı olarak t�car� b�lanço kârı veya zararına
kanunen kabul ed�lmeyen g�derler eklenmek ve geçm�ş yıl zararları �le varsa tüm �nd�r�m ve �st�snalar düşülmek
suret�yle bulunan tutar [T�car� b�lanço kârı (zararı) + kanunen kabul ed�lmeyen g�derler - geçm�ş yıl zararları - tüm
�nd�r�m ve �st�snalar] d�kkate alınacaktır.

(12) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�ne konu projeler�n f�nansmanında kullanılmak üzere gel�r ve kurumlar
verg�s� mükellefler� tarafından sağlanan sermaye destekler�n�n �k� yıl �çer�s�nde �lg�l� projen�n f�nansmanında
kullanılmayan kısmı �ç�n �nd�r�m dolayısıyla söz konusu mükellefler adına zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş verg�ler
gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� uygulaması
MADDE 29 – (1) Teknog�r�ş�m sermaye desteğ�, merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� tarafından

ver�l�r.
(2) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� tarafından

desteklenmek üzere bel�rlenen projeler�n, başvuru sah�pler� ve bütçes�n� �çeren l�stey� Bakanlığa b�ld�r�r. Bu b�lg�ler,
Bakanlıkça oluşturulacak teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� b�lg� kütüğünde tutulur.
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(3) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�, �şletmeyle �mzalanan
sözleşmey� ve desteklenmeye uygun bulunan bütçey� bel�rten karar yazısını, ödeneğ�n tahs�s ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren
en geç on beş �ş günü �ç�nde Gel�r İdares� Başkanlığı, Mal�ye Bakanlığı Bütçe ve Mal� Kontrol Genel Müdürlüğü ve
Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığına b�ld�r�r.

(4) G�r�ş�mc�ler teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�nden, b�r defaya mahsus olmak üzere yararlandırılır. Bu husus
�lg�l� �darelerce teknog�r�ş�m sermayes� desteğ� b�lg� kütüğünden araştırılır ve değerlend�rme esnasında d�kkate alınır.

(5) Teknog�r�ş�m sermaye desteğ�ne �l�şk�n Usul ve Esaslar, desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak�
kamu �dares� tarafından hazırlanır. Usul ve Esaslarda asgar� aşağıdak� hususlar bulunur:

a) Destek süres�,
b) Kamudan alınan d�ğer ger� ödemes�z destekler�n teknog�r�ş�m sermaye desteğ�nden düşülmes�,
c) İş planı dokümanının �çer�ğ� ve b�ç�m�,
ç) İş planı başvuru değerlend�rme usul ve esasları,
d) Değerlend�rme Kom�syonunun çalışmasına �l�şk�n usul ve esaslar,
e) Sözleşmeye �l�şk�n hususlar,
f) Destek ver�len �şletmen�n �zlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar,
g) Malî belgelend�rme, denet�m ve ödeme �şlemler�ne �l�şk�n usul ve esaslar,
ğ) Haksız ve fazla ödemeler�n tahs�l�ne �l�şk�n usul ve esaslar,
h) Tarafların sorumlulukları,
ı) Et�k şartlar,
�) G�zl�l�k, f�krî ve sınaî mülk�yet haklarına �l�şk�n hususlar,
j) Destekle �lg�l� belgeler�n saklanması ve destek sonrası denet�me �l�şk�n usul ve esaslar.
(6) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�nden yararlanan �şletmeler, Kanun kapsamındak� destek ve teşv�k

unsurlarından proje sözleşmes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren ve �ş planının �lg�l� merkezî yönet�m
kapsamındak� kamu �dares� tarafından desteklend�ğ� süre boyunca yararlanır.

(7) Teknog�r�ş�m sermayes� desteğ�n�n uygulanmasına �l�şk�n Usul ve Esaslar Bakanlık tarafından ya da
Bakanlığın b�r protokol kapsamında desteğ� vermes�n� uygun gördüğü bağlı ya da �lg�l� kuruluşlarınca Bakanlığın
görüşü alınarak düzenlen�r.

Teknoloj� merkezler� (teknoloj� merkez� �şletmeler�)
MADDE 30 – (1) İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak

üzere, Ar-Ge ve yen�l�k projeler� veya tasarım projeler�yle teknoloj� merkezler�ne başvuru yaparlar.
(2) İşletme başvuruları, 24/4/2005 tar�hl� ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekl�

İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı (KOSGEB) Destekler� Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde
�nceleme ve değerlend�rmeye tab� tutularak desteklen�p desteklenmeyeceğ�ne karar ver�l�r.

(3) İlg�l� mevzuat uyarınca desteklenmes� uygun bulunan �şletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşv�k
uygulamalarından, Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projes�n�n onaylandığı tar�hten �t�baren ve proje süres�nce yararlanır.

(4) KOSGEB teknoloj� merkez� �şletmeler�nde yürütülen projeler�n herhang� b�r sebeple sona ermes� veya
projeye ver�len desteğ�n son bulması hâller�nde, Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yet� b�tm�ş sayılır ve bu tar�hten
�t�baren Kanunla sağlanan destek ve teşv�k unsurlarından yararlanılamaz. Bu durum, teknoloj� merkez kurullarınca on
�ş günü �ç�nde �şletmen�n bağlı bulunduğu verg� da�res�ne ve Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım projeler�
MADDE 31 – (1) Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�, başvuru yapılan kamu kurumu veya kuruluşu �le

kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar tarafından kend�
mevzuatına göre değerlend�r�l�r. Teknoloj� merkez� �şletmeler� �le Ar-Ge merkezler� ve tasarım merkezler�nde
yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya
kred� kullanan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım
projeler� yen�den �ncelemeye tab� tutulmaksızın, Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�ne yönel�k destek karar
yazısının düzenlend�ğ� veya proje sözleşmes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Kanunla sağlanan destek ve teşv�k
unsurlarından yararlanab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkraya g�rmeyen, Türk�ye’n�n antlaşmalarla taraf olduğu �k�l� ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge
�şb�rl�ğ� programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�n� yürüten �şletmeler
de Kanun kapsamındak� destek ve teşv�klerden söz konusu proje kapsamında ve proje destek süres�nce yararlanırlar.
Uluslararası Ar-Ge �şb�rl�ğ� programlarınca desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�n�n Kanunla sağlanan
destek ve teşv�k unsurlarından yararlanab�lmes� �ç�n uluslararası programa yapılan proje başvurusu, başvurulan
programa a�t b�lg�ler, destek yazısı veya sözleşmes� ve teşv�kten yararlanacak �şletmen�n projedek� katkısını �çeren
b�lg�lerle b�rl�kte TÜBİTAK’ın �ncelemes�ne sunulur.

(3) İk�nc� fıkra kapsamında destek ve teşv�klerden yararlanacak �şletmeler, TÜBİTAK’ın onay yazısının
düzenlend�ğ� tar�h �t�barıyla Kanunla sağlanan destek ve teşv�klerden yararlanırlar.

(4) Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanunu kapsamında Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� �çer�s�nde
gerçekleşt�r�len Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne yönel�k olarak kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla
kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve
kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler� �ç�n Kanunla sağlanan destek ve teşv�klerden bütün
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hâl�nde yararlanılab�l�r. Bu durumda, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununa göre sağlanan destek ve teşv�klerden
ayrıca yararlanılamaz.

(5) Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�nde, projen�n herhang� b�r sebeple sona ermes� veya projeye ver�len
desteğ�n son bulması hâller�nde, Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yet� b�tm�ş sayılır ve bu tar�hten �t�baren Kanunla
sağlanan destek ve teşv�k unsurlarından yararlanılamaz.

Denet�m
MADDE 32 – (1)Teknog�r�ş�m sermaye desteğ�nden yararlanan �şletmeler�n proje �zleme ve denet�mler�,

desteğ� veren merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dares� tarafından görevlend�r�len alanında uzman k�ş�ler veya
akadem�syenler veya Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya
kred� kullanan vakıflar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım projeler�ne �l�şk�n denet�mler, destekle
�lg�l� mevzuat çerçeves�nde, destek sağlayan kurum, kuruluş veya vakıf tarafından yapılır.

(3) Teknoloj� merkez� �şletmeler�n�n denet�m� en geç �k� yıllık süreler �t�barıyla KOSGEB tarafından
gerçekleşt�r�l�r.

(4) TÜBİTAK tarafından yürütülen veya uluslararası fonlarca desteklenen projeler�n denet�m� TÜBİTAK
tarafından yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Nak�t destekler�n �zlenmes�
MADDE 33 – (1) Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları,

kanunla kurulan veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar �le uluslararası fonlardan
aldıkları h�be destekler, desteğ�n tab� olduğu mevzuat hükümler�ne uygun olarak özel b�r fonda �zlen�r.

(2) Bu fonda yer alan tutarlar, Gel�r Verg�s� Kanunu ve Kurumlar Verg�s� Kanununa göre verg�ye tab� kazancın
tesp�t�nde gel�r, Ar-Ge ve tasarım �nd�r�m� tutarının tesp�t�nde Ar-Ge, yen�l�k ve tasarım harcaması olarak d�kkate
alınmaz.

(3) Bu fonun elde ed�ld�ğ� hesap dönem�n� �zleyen beş yıl �ç�nde sermayeye �lave dışında herhang� b�r şek�lde
başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� hâl�nde, zamanında tahakkuk ett�r�lmeyen verg�ler verg�
z�yaı cezası ve gec�kme fa�z�yle b�rl�kte �şletmeden tahs�l ed�l�r.

(4) Ar-Ge ve yen�l�k veya tasarım faal�yetler�nde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan
veya teknoloj� gel�şt�rme projes� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve
kuruluşlarından Ar-Ge projeler�n� desteklemek amacıyla fon veya kred� kullanan vakıflar �le uluslararası fonlardan
aldıkları ger� dönüşlü destekler bu kapsamda değerlend�r�lmez.

Şartların �hlal� ve destek ve teşv�kler�n amacı dışında kullanılması
MADDE 34 – (1) İşletme, Kanun ve bu Yönetmel�k kapsamında verd�ğ� tüm b�lg� ve belgeler�n gerçeğe

uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder; bu kapsamda gerçeğe uygun b�lg� ve belge sunulmaması; projeler�n,
�şletmeler�n kasıt, kusur veya �hmal� sonucu �ptal ed�lmes� Kanun hükümler�n�n �hlal� sayılır.

(2) Kanun hükümler�n�n �hlal� veya destek ve teşv�k unsurlarının amacı dışında kullanılması durumunda,
zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş verg�ler yönünden verg� z�yaı doğmuş sayılır ve z�yaa uğratılmış verg�ler gec�kme
fa�z� ve verg� z�yaı cezasıyla b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

(3) Sağlanan verg� dışı destekler �se 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanun hükümler�ne göre ve gec�kme zammı uygulanmak suret�yle tahs�l ed�l�r.

Kom�syon üyeler� ve �zley�c� ödemeler�
MADDE 35 – (1) 3624 sayılı Kanun hükümler� çerçeves�nde Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve

Destekleme İdares� Başkanlığı tarafından desteklenen araştırma, gel�şt�rme, tasarım ve yen�l�k faal�yetler�ne �l�şk�n her
türlü süreçte görev yapan öğret�m elemanları �le kamu görevl�s� olmayan alanında uzman d�ğer k�ş�lere söz konusu
Kanunun ek 1 �nc� maddes� uyarınca �lg�l� maddelerde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde ödemeler yapılır.

(2) 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümler� çerçeves�nde Bakanlık tarafından desteklenen
programlar veya kom�te/kom�syon/çalışma gruplarına �l�şk�n h�zmetlerde görevlend�r�len öğret�m elemanları �le kamu
görevl�s� olmayan alanında uzman d�ğer k�ş�lere aynı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 8 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrası uyarınca �lg�l� maddelerde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde ödemeler yapılır.

G�zl�l�k
MADDE 36 – (1) Destek ve teşv�k uygulamalarına yönel�k olarak yapılan başvuruların değerlend�rme ve

�zleme süreçler� �le denet�m faal�yetler�nde görev alan k�ş�lere sunulan b�lg� ve belgeler, �şletmeye a�t "t�car� g�zl�
b�lg�" veya "h�zmete özel b�lg�" olarak kabul ed�l�r ve üçüncü k�ş�lere herhang� b�r yolla aktarılmaz.

(2) 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanunu,
5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu ve d�ğer mevzuat hükümler� de saklı kalmak kaydıyla,
g�zl�l�k hükümler�ne aykırı davranan k�ş� ve kuruluşlar, Kanunla get�r�len destek ve teşv�klerden yararlanamazlar,
destek ve teşv�k kapsamına alınan projelerde h�çb�r şek�lde görev alamazlar.

Düzenleme ve denet�m yetk�s�
MADDE 37 – (1) Ar-Ge Merkezler�, Tasarım Merkezler� ve Rekabet Önces� İşb�rl�ğ� Projeler� kapsamında

yürütülen Ar-Ge, yen�l�k veya tasarım faal�yetler�ne �l�şk�n yer�ndel�k ve uygunluk denet�mler� Değerlend�rme ve
Denet�m Kom�syonu tarafından gerçekleşt�r�l�r.
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(2) Uygulamayla �lg�l� olarak; verg�sel konularda Gel�r İdares� Başkanlığı, başvuru, �zleme ve denet�m
konularında Bakanlık, s�gorta pr�m desteğ�yle �lg�l� hususlarda �se Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığı düzenleme
yapmaya yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 38 – (1) 31/7/2008 tar�hl� ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Gel�şt�rme

Faal�yetler�n�n Desteklenmes�ne İl�şk�n Uygulama ve Denet�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k 1/3/2016 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe

g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı �le Mal�ye Bakanı b�rl�kte

yürütür.

 
 


