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Araştırma 
Altyapıları 
Kurulu kurulacak

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine 
ilişkin konuları düzenleyen Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı Meclis’te.
Fatma Ağaç

Kalkınma 
Bakanlığı’nın 
hazırladığı 

Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Başkanlığı’na sunuldu. 

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 
desteklenmesine ilişkin konuları düzenleyen 
tasarıyla, Araştırma Altyapıları Kurulu kuruluyor. 
Kurul; Kalkınma Bakanı başkanlığında, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim 
Bakanı’ndan oluşacak
Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik 
kararı verilen araştırma altyapıları tüzel kişilik 
kazanacak ve kanunla düzenlenmemiş bütün 
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacak. 
İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi, teknik 
düzeyde çalışmalar yapacak ve karar önerileri 
oluşturacak.

Araştırma altyapıları, paydaşlarıyla işbirliği 
içinde vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile 
bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri ve 
eylem planlanın belirleyerek yönetim kurullarında 
onayladıktan sonra Kurula gönderecek.
Kanun kapsamındaki tüm araştırma altyapılarının 
Kurulca belirlenen temel ilke ve kurallar 
çerçevesinde tüm kullanıcıların kullanımına açık 
olacak. Araştırma altyapıları; yönetim kurulu, 
danışma kurulu ve müdürlükten oluşacak.
 
İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi
İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi; 
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, YÖK Başkanı ve 
TÜBİTAK Başkanından oluşacak. Komite, gerekli 
görmesi halinde alt komiteler oluşturabilecek.
Komite, Kurulun görev alanına giren konularda 
teknik düzeyde çalışmalar yapacak ve karar 
önerileri oluşturacak. Kurul tarafından yeterlik 
kararı verilen araştırma altyapıları tüzel kişilik 
kazanacak ve kanunla düzenlenmemiş bütün 
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacak.
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İş Kanunu hükümleri geçerli olacak
Tasarıya göre, kurulacak araştırma altyapılarında 
İş Kanunu hükümlerine göre istihdam 
edilen araştırma altyapısı müdürü pozisyonu 
oluşturulacak. 
Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu 
yerleşkelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde, 
organize sanayi bölgelerinde ve endüstri 
bölgelerinde kurulabilecek. 
Ortak kurulan araştırma altyapılarında, destek 
sağlayan tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar 
arasında yapılacak protokolle belirlenecek. 
Faaliyette bulunan araştırma altyapılarına 
destek sağlayan özel sektör kuruluşlarına haklar 
tanınabilecek. Araştırma altyapılarının işletilmesi 
özel sektöre, bilim ve teknoloji alanında faaliyet 
gösteren ve kamu yararına çalışan dernek veya 
vakıflara devredilebilecek. Devre ilişkin hak ve 
sorumluluklar protokolle belirlenecek.

Araştırma altyapıları platformlar 
oluşturabilecek
Kurul tarafından belirlenecek teknoloji 
alanlarında faaliyet gösteren araştırma altyapıları, 
işbirliğinin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
sorunların tartışılması, yeni ürün, teknoloji 
ve buluşların tanıtılması ve özel sektörle 
işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla platformlar 
oluşturabilecek. Platformların faaliyetleri için 
Kurul kararıyla destek sağlanabilecek.
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla 
kurulan ortak araştırma altyapılarına merkezi 
yönetim bütçesinden cari ve yatırım desteği 
sağlanabilecek. Sağlanacak destek, araştırma 
altyapısındaki kamu ortaklık payı dikkate alınarak 
Kurul tarafından belirlenecek. İşletme hakkı devri 
yapılmış araştırma altyapılarına cari giderleri 
karşılamak üzere kamu kaynağı aktarılamayacak.
Araştırma altyapılarının gelirleri yükseköğretim 
kurumları döner sermaye kapsamı dışında 
tutulacak. Yeterlik almış araştırma altyapılarına 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
Ar-Ge destek programlarında öncelik verilecek. Bu 
programlar kapsamında araştırma altyapılarına 
verilecek desteklerde proje kurum hissesi oranı 
yönetmelikle belirlenecek.

Araştırma altyapılarının hizmetleri, iş mevzuatı 
hükümlerine göre istihdam edilen personel ile 
yükseköğretim ve kamu kurum ve kuruluşlarından 
tam veya yarı zamanlı görevlendirmeyle 
gelen personel eliyle yürütülecek. Araştırma 
altyapılarında müdür, müdür yardımcısı, tam 
zamanlı araştırmacı, yarı zamanlı araştırmacı, 
teknisyen ve destek personeli istihdam 
edilebilecek.

Kamu çalışanları araştırma altyapılarında 
istihdam edilebilecek
Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim 
kurumlarında çalışanlar kendilerini isteği 
ve kurumlarının muvafakati ile araştırma 
altyapılarında istihdam edilebilecek. Bunların 
kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla 
son bulacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile 
yükseköğretim kurumları personelinden araştırma 
altyapısında hizmetine ihtiyaç duyulanlar, 
çalıştıkları kurum ve kuruluşların muvafakati ile 
tam veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilecek.
 
Her türlü vergi ve harçtan muafiyet
Araştırma altyapılarının amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için ithal edilen her türlü 
mal ve hizmetler vergi, resim, fon ve harçlar 
dahil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan 
muaf olacak. Kamu personeli hariç olmak üzere, 
araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
her türlü vergiden müstesna olacak. Muafiyet 
kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge 
personeli sayısının yüzde onunu aşamayacak. 
Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak 
finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına, 
destek sağlayan özel sektör firması veya sivil 
toplum kuruluşu ortaklık oranları nispetinde, 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge 
indirimi teşvikinden yararlandırılacak. 
Araştırma altyapıları Kanunun uygulaması 
kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve 
kurumlar vergisinden müstesna olacak. Araştırma 
altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan 
şirketler bu Kanun kapsamında tanınan muafiyet 
ve istisnalardan yararlanamayacak.
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