
KEYNES DANIŞMANLIK
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ DANIŞMANLIĞI



Ürün yeniliği, teknik özelliklerde,bileşenlerde ve
malzemelerde, ürünün içerdiği yazılımda, kullanıcı
dostluğunda veya diğer işlevsel özelliklerde önemli
derecede iyileştirmeleri içerir

Ürün Yeniliği

Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya
teslimat yönteminin hayata geçirilmesidir; tekniklerde,
teçhizatta ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içerir.

Süreç Yeniliği

Tara�ar ar asında yapılan sözleşme dahilinde, Ar-Ge faaliyeti
içeren siparişe dayalı işler/süreçler/ürünler ve projelerdir.

Siparişe Dayalı Ar-Ge

AR-GE NEDİR ?



  TANIMLAR

Merkez, �rmanızın rutin
faaliyetlerinden ayrı bir alanda

örgütlenmiş olması gerekir.

Ar-Ge Merkezi
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Meslek lisesi veya meslek
yüksekokullarının tasarım, teknik, fen

veya sağlık bölümlerinden mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler
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Add your detail description
here. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur.

Teknisyen

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım
faaliyetlerine katılanveya bu
faaliyetlerle doğrudan ilişkili

yönetici,teknik eleman, laborant,
sekreter, işçi ve benzeriperson

Destek Personeli
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Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel

şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce
sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta

doğacak �krî mülkiy et haklarının paylaşım esasları tespit
edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek

mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen
ve araştırmacı tarafından yürütülen proje

Ar-Ge Projesi

Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki
projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve

sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili
projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en

az lisans mezunu uzmanlar

Araştırmacı



5.000 TL Brüt ücret alan bir
çalışanın maliyeti 847 TL azalır

17% 16% 15%

TEŞVİKLER PERSONEL MALİYETİNİ NE KADAR DÜŞÜRÜYOR

Doktora veya Temel Bilimler

Yüksek Lisans Derecesine

Sahip Personel Hesaplaması

Yüksek Lisans veya Temel

Bilimler Lisans Derecesine

Sahip Personel

5.000 TL Brüt ücret alan bir
çalışanın maliyeti 827 TL azalır

5.000 TL Brüt ücret alan bir
çalışanın maliyeti 782 TL azalır

Lisans / Ön Lisans ve Destek

Personeli Derecesine Sahip

Personel Hesaplaması



AR-GE MERKEZİ UYGUNLUK TESPİTİ

Teşviklerden faydalanmak için
kurulacak Ar-Ge merkezi, işletmenin
diğer faaliyetlerinden ayrı bir şekilde

örgütlenmiş ve giriş çıkışı
denetlenebilir yapıda olmalıdır.

Ar-Ge Alanı

29, 30, 30.30, 30.40, 30.91 ve 30.99
Nace Kodlarına sahip işletmelerin

tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel
sayısı min. 50 olmalıdır.

NACE Kodları

Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip olabilmek
için tam zaman eş değer  Ar-Ge

personel sayısı en az 15 olmalıdır.

Personel Sayısı

Başvuru sahibi sistematik olarak Ar-Ge
projesi üretme , yönetme ve dokümante

etme yeteneğine sahip olmalıdır. Belgelerin
geçerliliğini koruması ve teşviklerden

yararlanabilmek için ayrıca bir yönetim
mekanizması kurmalıdır

Ar-Ge Kapasitesi



SAĞLANAN TEŞVİK
VE DESTEKLER

AR-GE ve TEŞVİK
İNDİRİMİ

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,
proje faaliyetleri kapsamında

yaptıkları harcamaların
%100’ünü Kurumlar Vergisi

matrahından indirebilmektedir

GELİR VERGİSİ
STOPAJI TEŞVİKİ

Doktoralı ve temel bilimler konusunda
Yüksek Lisans derecesine sahip

personeller için %95, yüksek lisans
veya temel bilimlerde lisans mezunu
personel için %90, diğer personeller

için %80 Gelir Vergisi stopajı,
personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde

ayırdıkları süre oranında istisna edilir.

DAMGA VERGİSİ
İSTİSNASI

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
faaliyetleri için düzenlenen

kağıtlardan damga vergisinin
tamamı teşvik kapsamındadır.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN
HİSSESİ DESTEĞİ

Ar-Ge ve destek
personelinin faaliyetleri
karşılığında elde ettikleri

ücretleri üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin

yarısını devlet karşılar.

20 personeli olan ve 5 milyon TL kâr elde etmiş bir

şirketin her yıl  1,3 milyon TL tasarruf sağlaması
mümkündür.

Kurumlar Vergisi
Matrahından 2. kez
giderleri düşme
imkanı

100% 80%
Çalışanın gelir
vergisi stopaj
tasarrufu

SGK İşveren
Payının tasarrufu

50% 0%
Damga vergisi
oranı



SAĞLANAN TEŞVİK
VE DESTEKLER

AR-GE ve TEŞVİK
İNDİRİMİ

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,
proje faaliyetleri

kapsamındayaptıkları
harcamaların %100’ünü

Kurumlar Vergisi matrahından
indirebilmektedir

     SİPARİŞE DAYALI     
AR-GE VE TASARIM

FAALİYETLERİ
Firmaların, Ar-Ge ve tasarım

merkezlerine siparişe dayalı olarak
yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım

faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda
belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan

%50 oranında faydalanabilmektedir.

GÜMRÜK VERGİSİ
İSTİSNASI

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge,

yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili

araştırmalarda kullanılmak üzere ithal

edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü

fondan, bu kapsamda düzenlenen

kâğıtlar ve yapılan işlemler damga

vergisi ve harçtan müstesnadır.

TEMEL BİLİMLER
PERSONELİ İSTİHDAM

DESTEĞİ
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde

istihdam edilen temel bilimler mezunu
personel için BRÜT ASGARİ ÜCRET

kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2
sene olup destek alınacak en fazla

personel sayısı toplam personel
sayısının %10’unu geçemez.

20 personeli olan ve 5 milyon TL kâr elde etmiş bir

şirketin her yıl 1,3 milyon TL tasarruf sağlaması
mümkündür. 

Kurumlar Vergisi
Matrahından 2. kez
giderleri düşme
imkanı

100% 80%
Çalışanın gelir
vergisi stopaj
tasarrufu

SGK İşveren
Payının tasarrufu

50% 0%
Gümrük vergisi
oranı



Ar-Ge Merkezi yönetimi tüm projelerin �nansman,
teknik, vergi, uygulama fonksiyonlarını tek merkezde
izlemeyi gerektirir. Proje yönetiminde durum tekildir.

Ar-Ge Merkezi Yönetimi kanuni kısıtlara da
uymayı gerektiren zorlayıcı bir süreçtir.

Proje yönetimi kısıtlı sayıda personel ve kaynakla
sağlanabilir, Ar-Ge merkezinde uzmanlaşma  ve
yoğun kaynak sağlama gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi yönetimi devletin teşviklerini
sürekli kılmak için  devamlılığa ihtiyaç duyan
dinamik bir süreçtir.
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Ar-Ge Merkezi Yönetimi & Proje Yönetimi



KEYNES DANIŞMANLIK AR-GE MERKEZİ SÜRECİ

Mevcut personel yapısının ve
organizasyon yapısının
değerlendriilmesi
Ar-Ge tasarım merkezi alanlarının
değerlendirilmesi ve kontrol
sistemlerinin belirlenmesi.
Bakanlık portalı kullanıcılarının
belirlenmesi ve yetkilendirililmesi
Mevcut Ar-Ge ve Yönetim
Stratejilerinin Değerlendirilmesi

1. Hazırlık Süreci

Proje yönetim metodolojisinin
oluşturulması
İK ve Finans yönetim sürecinin
oluşturulması
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkı
stratejisinin belirlenmesi
Dokümantasyon altyapısı oluşturma
Sistem yönetimine ilişkin personel

eğitim ve uygulamaları 

2. Model Oluşturma

Başvuru dosyasının
hazırlanması
Bakanlık portalı kullanıcı
eğitimleri
Başvuru sürecinin yönetimi
Olası revizyonda başvurunun
yeniden tamamlanması

3. Başvuru Dosyası
Hazırlama

Belge temini
5746 sayılı kanun
uygulamaları
Merkez yönetimi teknik ve
�nans y önetimi ve
uygulamaları
Denetim raporlarının
hazırlanması

4. Teknik-Mali İzleme
ve Raporlama

5. Teşvik Proje
Yönetimi

Düzenli olarak proje havuzunun
değerlendirilmesi
Finansman kaynağı gerektiren
projelerin fonlama yapısının
belirlenmesi
Proje geliştirme
Projeler için fon programlarına
başvuruların yapılması
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1-1,5 ay sürer.

Yönetim Dosyası Başvuru Hazırlık

30 gün sürer.

Hakem Ataması ve Yerinde Ziyaret

5 gün sürer.

Bakanlık Ön İnceleme

5 gün sürer.

Komisyon Toplantısı ve Karar

AR-GE MERKEZİ
BELGELENDİRME



AR-GE MERKEZİ ÜNVANINI KORUYABİLME
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PROJE
YÖNETİMİ

STRATEJİ

TEŞVİK
KAZANIMI

İşletme Ar-Ge stratejisi ve
proje yönetim kapasitesi
belirlenir 

Teknik ekip projelerini yürütür
ve dokümante eder. Denetimler
ve ara faaliyet raporu bu
sürecin bir parçasıdır

Bakanlık denetimleri
gerçekleştirilir.
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Proje gereksinimlerine göre
vergi indirimleri yapılır ve ilgili
kamu kurumlarına bildirilir.

DENETİM



WEB

www.keynesdanismanlik.com info@keynesdanismanlik.com
Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad.

Cihan Sok. Teknikyapı Concord 1.etap A Bl

Kat:19 D:174  Kadıköy/ İstanbul /Türkiye

0216 519 13 13
0553 448 49 23 

Email Adres-Telefon

İLETİŞİM
Firmanıza özgün çözümler için lütfen iletişime geçiniz.

http://keynesdanismanlik.com/

