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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
Teknolojik bilgi üretilmesi ve üniversite-sanayi işbirliği desteklenmesi amacıyla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin 
kurulmasını sağlayan Bakanlık, Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) yürütüyor ve Teknogirişim Sermayesi Desteği veriyor.

1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce 26 Ocak 2011 tarihli 
yazisiyla TBD Yazılım Destekleri Çalışma Grubu’na bildirilmiştir.

G ünümüzde ülkelerin rekabet güçleri, pazarlanabilir mal ve hizmet üretimlerinin 
ötesinde, bunların ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer 
sağladıklarına bağlı hale gelmiştir. Teknolojinin en temel girdisini oluşturan 
bilginin temelinde ise bilimsel araştırmalar yatmaktadır. 

Ülkemiz sanayi stratejisinde, ülkemizin rekabet gücünün ve verimliliğinin arttırılması temel 
hedef olarak belirlenmiştir. 

Bu hedefe ulaşmak için; 

•	 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilerek, ürün 
kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
•	 Orta	ve	ileri	teknoloji	kullanan	sektörlerin	üretim	ve	ihracat	içindeki	payının	artırılması,	
•	 Düşük	 teknoloji	 kullanan	sektörlerden,	katma	değeri	 yüksek	ürünler	üreten	sektörlere	
geçişin sağlanması için Ar-Ge ve yenilikçilik becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin 
ekonomideki ağırlığının arttırılması, 
•	 Sanayicimizin ileri teknoloji uygulamasına yönelik üniversite-sanayi işbirliği 
yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi,
•	 Girişimcilerin,	teknoloji	ve	yenilik	odaklı	 iş	fikirlerinin,	katma	değer	ve	nitelikli	 istihdam	
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik edilmesi,
 
gerçekleştirilmektedir.

Bu hedefe yönelik olarak Bakanlığımızca;

 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmakta,

 5593 Sayılı Kanun kapsamında üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik 
projelerinin desteklenmesi amacıyla Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) yürütülmekte, 

 5746 Sayılı Kanun kapsamında; Ar-Ge merkezleri, rekabet öncesi işbirliği projelerine, 
vergisel teşvikler ve destekler sağlanmakta, girişimcilere yönelik olarak Teknogirişim Sermayesi 
Desteği verilmektedir. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketine 
sağlanan destekler

•	 Bölgelerin	kurulması	için	gerekli	arazi	temini,	altyapı	ve	idare	
binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan 
kısmı, yardım amacıyla bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlık tarafından 
karşılanmaktadır.
•	 Yönetici	 	 şirket	 	 kanunun	 	 uygulanması	 ile	 ilgili	 işlemlerde	
her türlü vergi, resim  ve harçtan muaf tutulur. Yönetici şirketin bu 
kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı  31.12.2013 
tarihine kadar vergiden müstesnadır. 
•	 Atık	 su	 arıtma	 tesisi	 işleten	 bölgelerden	 atık	 su	 bedeli	
alınmamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimcilere 
sağlanan destekler

•	 Bölgede	 	 faaliyet	 	 gösteren	 	 	 gelir	 	 ve	 	 kurumlar	 	 vergisi		
mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı 
üretim faaliyetlerinden elde  ettikleri  kazançları 31.12.2013   tarihine  
kadar vergiden müstesnadır. 
•	 Bu		süre		içerisinde		münhasıran		bu		bölgelerde			ürettikleri			
ve  sistem  yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, İnternet, 
mobil ve askeri komuta  kontrol  uygulama yazılımı şeklindeki teslim 
ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. 
•	 Bölgede		çalışan		araştırmacı,		yazılımcı		ve		Ar-Ge			personelinin		
bu görevleri ile ilgili ücretleri  31.12.2013  tarihine  kadar  her  türlü 
vergiden müstesnadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde görevlendirilen 
öğretim üyelerine sağlanan destekler

•	 Bölgede	 görevlendirilen	 öğretim	 üyelerinin	 bölgede	 elde	
edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
•	 Öğretim	 elemanları	 üniversite	 yönetim	 kurulunun	 izni	 ile	
yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu 
bölgelerde şirket kurabilir,  kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya 
bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

5 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri 
Projeleri’nin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli 

bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve teknoloji 
kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen 
bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği 
içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, 
üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma 
yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma 
değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek 
mekanizmasıdır.

Program; Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin hedef 
kitlesi ise ülkemizde imalat sanayi alanında faaliyet 
gösteren tüm sanayiciler, üniversiteler, üniversite 
öğretim üyeleri ve üniversitelerde yüksek lisans ve 
doktora yapan tüm öğrencilerdir. Program kapsamında 
desteklenen San-Tez Proje giderlerinin yüzde 25’i proje 
ortağı firma, yüzde 75’i ise Bakanlığımızca karşılanmakta 
olup, bu destek hibe niteliğindedir.

5746 Sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi hakkında kanun kapsamında 
verilen destekler 

Ar-Ge merkezleri

Ülkemizde Ar-Ge altyapısını oluşturmuş, yeterli Ar-
Ge birikimi ve yeteneği olan en az 50 Ar-Ge personeli 
çalıştıran işletmelerin Ar-Ge merkezi başvuruları kabul 
edilmekte ve kanunda öngörülen şartları sağlayan 
işletmelere Ar-Ge merkezi belgesi verilerek 5746 
sayılı kanunla sağlanan desteklerden istifade etmeleri 
sağlanmaktadır.

Kanunla sağlanan destek unsurları:

Ar-Ge indirimi

•	 Ar-Ge	merkezlerinde,
•	 Rekabet	öncesi	işbirliği	projelerinde,
•	 Teknoloji	merkezi	işletmelerinde,
•	 Kamu	kurum	ve	 kuruluşları	 ile	 kanunla	 kurulan	
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
•	 Teknogirişim	sermaye	desteklerinden	yararlanan	
işletmelerce gerçekleştirilen projelerde,
•	
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Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu 
yapılabilmektedir.

Gelir vergisi stopajı teşviki

•	 Teknoloji	merkezi	işletmelerinde,	
•	 Ar-Ge	merkezlerinde,	
•	 Kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	kanunla	kurulan	vakıflar	
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, 
•	 Rekabet	öncesi	işbirliği	projelerinde,	
•	 Teknogirişim	 sermaye	 desteklerinden	 yararlanan	
işletmelerde, 

çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında 
elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, 
diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden müstesnadır.
(Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde 
ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan 
sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 
90’ı, diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname 
üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 
edilebilmektedir.)

Sigorta primi teşviki

•	 Teknoloji	merkezi	işletmelerinde,	
•	 Ar-Ge	merkezlerinde,	
•	 Kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	kanunla	kurulan	vakıflar	
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, 
•	 Rekabet	öncesi	işbirliği	projelerinde,	

•	 Teknogirişim	 sermaye	 desteklerinden	 yararlanan	
işletmelerinde, 

26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti 
gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş 
yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanmaktadır.

Teknogirişim sermayesi desteği 

5746 sayılı kanun kapsamındaki destek mekanizmalarından 
biri olan Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın amacı; 
yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini diğer mekanizmalardan da yararlanarak katma değer 
ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmelerini teşvik etmektir.

5746 sayılı kanun kapsamında, merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri tarafından bu kanunun 2’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus 
olmak üzere teminat alınmaksızın 100 bin Türk Lirası’na kadar 
Teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilmektedir. 
Bu destekten, örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans 
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki 
öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek 
lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 
en çok beş yıl önce almış kişiler yararlanmaktadır. 

Rekabet öncesi işbirliği projeleri 

5746 sayılı kanun kapsamında, birden fazla kuruluşun ölçek 
ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem 
ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut 
duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet 
öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform 
kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine 
yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması 
kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan “Rekabet 
Öncesi	İşbirliği	Projeleri”		Bakanlığımızca	desteklenmektedir.

Yazılımın devamı gelecek sayıda…
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