


TANIMLAR1
AR-GE MERKEZİ:
Ar-Ge ve yeniliğe yönelik projelerini veya sözleşmeli siparişe dayalı faaliyetlerini 
yürüten, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; 

birimleri için kullanılan bir tanımdır.  

Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, 
En az 15* tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, 
Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan

TASARIM MERKEZİ:
Tasarım projelerini veya sözleşmeli siparişe dayalı tasarım faaliyetlerini yürüten, 
kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; 

birimleri için kullanılan bir tanımdır.  

Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
Münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan, 
En az 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, 
Yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan 



YARARLANMA KOŞULLARI2
Bir firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

Ar-Ge Merkezi Olabilir Miyim? (Test)

Tasarım Merkezi Olabilir Miyim? (Test)

*Aşağıdaki sektörler için en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı 30’dur.

• 29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
• 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
• 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
• 30.91 – Motosiklet imalatı
• 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Ar-Ge Merkezlerinde en az 15* tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personeli istihdam edilmesi 
Tasarım Merkezlerinde ise en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım Personeli istihdam edilmesi
Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
Yeterli teknoloji, insan kaynağı, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği 
ve kapasitesinin bulunması
Personelin bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması
Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması
Ayrı  bir birim şeklinde örgütlenmesi
Tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması 

https://agtm.sanayi.gov.tr/Agm/ArgeAnket
https://agtm.sanayi.gov.tr/Tasarim/TasarimAnket


TEŞVİKLER3
Ar-Ge ve Tasarım Harcamaları İndirimi (Kurumlar Vergisi Matrahından, %100)
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80-95)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (%50)
Damga Vergisi İstisnası (%100)
Gümrük Vergisi İstisnası (%100)
Temel Bilimler Mezunu İstihdam Desteği (Sadece Ar-Ge merkezleri için, 2 yıla kadar, 
toplam personelin %10'unu aşamaz.)

Detaylı Bilgi:  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destekleri Bilgi Formu 

Başvuru:  https://agtm.sanayi.gov.tr, Ar-Ge Merkezi Başvuru İşlemleri & 

Tasarım Merkezi Başvuru İşlemleri

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/detay_arge_ve_tasarim_merkezlerine_yonelik_tesvikler.pdf
https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/hizmetdetay?hizmetId=a839b6e0-803a-4644-9eeb-062f70ceb830
https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/hizmetdetay?hizmetId=a839b6e0-803a-4644-9eeb-062f70ceb870



