
KEYNES DANIŞMANLIK
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ DANIŞMANLIĞI



TASARIM
MERKEZLERİ

Sanayiye yönelik tasarım,
endüstriyel tasarım ve

mühendislik tasarımından çok
daha öte, kapsamlı bir faaliyettir.

PROJE TASARIMI
Sistematik tasarım projesi

yürütme yeteneğine sahip olmak

İNSAN KAYNAĞI
Nitelikleri oransal olarak dengeli

olmak şartıyla en az 10 tam zaman
eş değer tasarımcı çalıştırmak

TASARIM MERKEZİ
Şartları taşıyan ve eksiksiz

başvuru yapan tasarım merkezi
unvanına sahip olur.

NACE KODU
Sanayiye yönelik tasarım
faaliyetlerinde bulunmak,
Bakanlar Kurulu Kararı ile

belirlediği alanlarda faaliyet
göstermek



  TANIMLAR

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde
siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım

faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar
mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil,

kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan
sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran
yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en

az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli
istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği

olan birimleri

Tasarım Merkezi
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Meslek lisesi veya meslek
yüksekokullarının tasarım, teknik, fen

veya sağlık bölümlerinden mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

03
Teknisyen

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin
gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi

süreçlerinde yer alan,üniversitelerin; mühendislik,
mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun

en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım
alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü

eğitim derecesine sahip diğer kişiler

Tasarım Personeli



SANAYİ FAALİYETLERİ

HANGİ ALANLAR TASARIM FAALİYETİ OLABİLİR

Sanayi alanında tasarım faaliyeti gösteren tüm
organizasyonlar bu teşvik için ön koşulu yerine
getirmiş sayılır.

SANAYİ DIŞINDAKİ
FAALİYETLER
Ayrıca NACE Kodlarıyla verilen sektörler:

59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon
Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon
Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri 90.02
- Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler



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

TASARIM ve TEŞVİK
İNDİRİMİ

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,
proje faaliyetleri kapsamında

yaptıkları 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



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



KEYNES DANIŞMANLIK TASARIM MERKEZİ SÜRECİ

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

1. Hazırlık Süreci

Proje yönetim metodolojisinin
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

Merkez unvanına uygunluğun
aylık olarak kontrolü
Tasarım proje havuzunun aylık
olarak kontrolü
Büyük ölçekli projeler için ilgili
fon programlarına ilişkin
raporlama hizmeti
Vergi İndirimleri kontrolü
Bakanlık dokümantasyon
yönetimi ve koordinasyon
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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

TASARIM
MERKEZİ
SÜRECİ



TASARIM MERKEZİ ÜNVANINI KORUYABİLME
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PROJE
YÖNETİMİ

STRATEJİ

TEŞVİK
KAZANIMI

İşletme Tasarım 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/

