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Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam 
Edilmesi Gereken Asgari Tam 
Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personel 
Sayısının Tespitinde Değişiklik  

 

Özet 
 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını 

genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne 

yönelik, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari tam zaman eşdeğer Ar-Ge 

personeli sayısının tespitinde kapsam değişikliği hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı  

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

 
 
Kapsam 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam 

Edilecek Asgari Tam Zaman 

Eşdeğer Personel Sayısı 

Bilindiği üzere, Ar-Ge Reform 

Paketi ile, Ar-Ge merkezi 

kurabilmek için istihdam 

edilmesi zorunlu olan Ar-Ge 

personeli sayısını on beşe 

kadar indirmeye, kanuni 

seviyesine kadar artırmaya 

veya belirlenen sınırlar 

dahilinde sektörler itibariyle 

farklılaştırmaya, tasarım 

merkezleri için istihdam 

edilmesi zorunlu olan on tam 

zaman eşdeğer tasarım 

personeli sayısını yarısına 

kadar indirmeye, kanuni 

seviyesine kadar arttırmaya 

veya belirlenen sınırlar 

dahilinde sektörler itibariyle 

farklılaştırmaya, Bakanlar 

Kurulunun yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

1/8/2016 tarihli ve 2016/9093 

sayılı Kararname ile yürürlüğe 

konulan Ar-Ge merkezlerinde 

istihdam edilecek Ar-Ge 

personeli sayısının tespiti 

hakkındaki Kararın 1 inci 

maddesinin (a) bendi 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

a) C – İmalat başlığı altında 

yer alan: 

29.10 Motorlu kara taşıtlarının 

imalatı  

29.10.01 Kamyonet, kamyon, 

yarı römorklar için çekiciler, 

tankerler, vb. Karayolu 

taşıtlarının imalatı 

29.10.02 Otomobil ve benzeri 

araçların imalatı 

29.10.03 Motorlu kara 

taşıtlarının motorlarının 

imalatı (motorların fabrikada 

yeniden yapımı dahil) 

29.10.04 Minibüs, midibüs, 

otobüs, trolleybus, metrobüs, 

vb. nakil araçlarının imalatı 

29.10.07  Özel amaçlı motorlu 

kara taşıtlarının imalatı 

(amfibi araçlar, çöp kamyonu, 

yol temizleme araçları, zırhlı 

nakil araçları, mikserli 

kamyon, vinçli kamyon, itfaiye 

aracı, ambulans, motorlu 

caravan vb.) 

30 – Diğer ulaşım araçlarının 

imalatı bölümü altındaki 

aşağıdaki sınıflar 

30.30 – Hava taşıtları ve uzay 

araçları ile bunlarla ilgili 

makinelerin imalatı 

30.40 – Askeri savaş 

araçlarının imalatı 

30.99 – Başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer 

ulaşım ekipmanlarının 

imalatı” 

Bu kapsamda yukarıdaki 

NACE kodlu sınıflarda yer 

alan sektörler haricinde Ar-Ge 

merkezlerinde istihdam 

edilecek en az tam zaman 

eşdeğer A-Ge personeli sayısı 

15 olacaktır. 
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Yukarıda açıklanan Bakanlar Kurulu kararı bugün itibariyle Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılar yoluyla, ilgili karar metnine erişebilirsiniz. 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar 
(Karar Sayısı 2017/10609) 

 

 

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

Özlem Elver Karaçetin  
Ar-Ge Hizmetleri Ortağı  
ozlem.elver@pwc.com   
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