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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
II. Bölüm

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

5746 sayılın kanunda Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler

- Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, 
- Kalite kontrol,
- Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
- Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
- İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile 
üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, 
- Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin 
kullanımı,
- 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve 
görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere İnternet sitelerinin ve benzerlerinin 
hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme 
faaliyetleri,
-  Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin 
çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, 
- İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
- Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının 
edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,
- Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı 
tüketici testleri,
- Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve 
seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
- Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına 
hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

5746 sayılın kanunda teşvik kapsamına giren Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı

a) İlk madde ve malzeme giderleri: 
- Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, 
prototip ve benzeri giderler ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre amortismana 
tâbi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderleri kapsar.

1

http://www.bilisimdergisi.org/s131

http://www.bilisimdergisi.org/s131


YAZILIM  DESTEKLERİ2011 NİSAN162 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 163

- Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma 
ilişkin maliyetler Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının 
stok hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup 
edilmek suretiyle izlenmesi gerekir. 

b) Amortismanlar: 
- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi 
kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur.
- Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin 
amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

c) Personel giderleri: 
- Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
çalıştırılan Ar-Ge personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. 
- Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşmamak üzere, Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri ile bu 
mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır. 
- Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma 
zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve yenilik harcaması 
olarak dikkate alınır.

ç) Genel giderler: 
- Münhasıran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri 
ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu 
merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar. 
- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara 

ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro 
ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin 
giderler bu kapsamda değerlendirilmez.
- Bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması 
olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge 
merkezinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik 
edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre 
genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak 
paylar bu kapsamda değerlendirilmez. 

d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: 
Normal bakım ve onarım giderleri hariç 
olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle 
ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı 
diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya 
teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan 
analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, 
bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. Bu şekilde 
alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alımlarına ilişkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik 
harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam 
harcama tutarının yüzde 20’sini geçemez. 

e) Vergi, resim ve harçlar: 
Doğrudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin 
olan ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim 
ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için 
ödenen vergiler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili 
gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve 
harçlar bu kapsamdadır. 
(2) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, 
işbirliğini oluşturan kuruluşlarca bu işbirliğine 
ait özel hesaba aktarılan tutarlar, birinci fıkrada 
sayılan harcamalar kapsamında olmak şartıyla, 
harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan 
kuruluşların Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak 
kabul edilir. 
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Ar-Ge merkezi belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen asgari şartlar 
aranır.

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen 
çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer 
Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, 
- Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
- Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, 
fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, 
- Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki 
kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, 
- Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik 
program ve projelerinin bulunması,  
- Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân 
içinde yer alması,
- Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme 
bölgeleri dışında yer alması,
- İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge 
merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.
- Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de 
ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.
- Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işletmeler, başvuru dosyasını Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na elden ya da posta yoluyla teslim eder.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşünü alarak başvuruda aranılacak 
belgeler, bunların şekil ve içeriği ile başvuruda izlenecek yöntemler ve diğer hususlarla ilgili 
olarak düzenleme yapmaya yetkilidir.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, başvuru dosyasının şekil ve içeriği açısından ön incelemesini yapar, 
eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikleri en geç 15 gün içinde tamamlatır 
ve başvuru dosyasının bir örneğini Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerine iletir.
- Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde değerlendirilip 
karara bağlanır. Kararın olumlu olması halinde sonuç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve başvuru sahibi işletmeye 7 gün 
içinde bildirilir. 
- Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumsuz olması hâlinde ise sonuç Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından işletmeye yazılı olarak bildirilir. 
- Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Ar-Ge merkezi başvurusu olumlu olarak 
değerlendirilen işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilir.
- Başvurusu uygun bulunarak Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme, belgenin düzenlendiği tarihten 
itibaren Kanunda belirtilen şartlarla Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

Yazılım Sektörüne Verilen Destekler ve Projeler

•	 Desteklenen	San-Tez	Projesi:	23	Adet,
•	 Bilgi	ve	İletişim	Sektöründe	Ar-Ge	Merkezi	Verilen	İşletme:	11	Adet,
•	 Teknoloji	Geliştirme	Bölgeleri’nde	kurulan	şirketlerin	yüzde	58’İ	yazılım	alanında	faaliyet	
göstermektedir.
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