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F
irmaların ürün geliştirme ve faa-

liyetlerini desteklemek amacıyla 

teşvik de verilen özel sektörde-

ki Ar-Ge merkezi sayısı 1082’ye 

ulaştı. Merkez sayısı, tam zamanlı Ar-Ge 

personeli çalıştırma zorunluluğunun gev-

şetildiği 2016 yılının ardından son iki yılda 

üçe katlandı. Tasarım merkezi sayısı da 2018 

sonu itibariyle 313’e çıktı.

Özel sektör Ar-Ge merkezleri, işletmele-

rin içinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, 

en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personelinin 

çalıştığı merkezler olarak faaliyet yürütüyor. 

Ar-Ge teşviklerinin ve Ar-Ge merkezleri 

kurulmasına yönelik uygulamanın başladığı 

2008’de 20 adet olan özel sektör merkezi, ilk 

uygulama dönemi olan 2015 sonuna kadar 

232’ye ulaştı. 2016 ortasında yapılan bir ka-

nun değişikliğiyle tam zamanlı çalıştırılması 

gereken Ar-Ge personeli sayısı 30’dan 15’e 

düşürüldü ve tam zamanlı çalışma koşulla-

rında da esneklik sağlandı. Bunun ardından 

faaliyete geçen merkez sayısı 2017’de 768, 

2018 sonunda da 1082’ye ulaştı. 

Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın verilerine 

göre 2018 sonunda, 1082 Ar-Ge merke-

zinde 55 bin 923 Ar-Ge personeli çalışıyor. 

Bunlardan 30 bin 196’sı lisans, 9 bin 476’sı 

yüksek lisans ve 942’si de doktora seviyesin-

de eğitim düzeyine sahip. Bu merkezlerde 

2008 yılından bu yana devam edenler dahil 

33 bin 588 proje uygulandı. Yapılan çalış-

malar sonucunda 11 bin 921’i inceleme, 4 

bin 427’si tescil edilmiş 16 bin 348 patent 
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Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın 

verilerine göre 2018 sonunda 

1082 Ar-Ge merkezinde 55 bin 

923 Ar-Ge personeli çalışıyor. 

Bunlardan 30 bin 196’sı lisans 

9 bin 476’sı yüksek lisans ve 

942’si de doktora seviyesinde 

eğitim düzeyine sahip.

üretildi. Ar-Ge merkezlerinden 149’u ya-

bancı ortaklı olarak faaliyet yürütüyor. 

2018 sonunda 42 sektörde Ar-Ge mer-

kezi kurulurken, en fazla merkez 156 adet 

ile makine-teçhizat imalatçısı firmalar tara-

fından kuruldu. 

45 ilde Ar-Ge 

merkezi bulunuyor

İlk 10 sektör makine-teçhizatı takiben 

108 ile otomotiv, 101 ile yazılım, 78 ile bilgi-

sayar-iletişim teknolojileri, 70 ile elektrik-e-

lektronik, 69 ile tekstil, 65 ile kimya, 50 ile 

gıda, 34 ile savunma sanayi ve 31 merkez 

ile ilaç sektörü olarak sıralandı. 

Türkiye’de 45 ilde Ar-Ge merkezi bulu-

nuyor. En fazla Ar-Ge merkezine sahip il 389 

adet ile İstanbul olurken, bu ili sırasıyla 114 

merkez ile Kocaeli, 112 merkez ile Bursa, 98 

merkez ile Ankara, 78 merkez ile İzmir, 48 

merkez ile Tekirdağ, 27 merkez ile Manisa, 

23 merkez ile Konya, 19 merkez ile Eskişehir 

ve 17 merkez ile Antalya izledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve-

rilerine göre 2018 sonu itibariyle kurulan 

tasarım merkezi sayısı 313’e çalışan perso-

nel sayısı da 6 bin 396 kişiye ulaştı. En fazla 

tasarım merkezi kurulan sektörler sırasıyla 

tekstil, imalat sanayii, mühendislik-mimar-

lık, makine-teçzihat, inşaat, mobilya, medya 

ve iletişim, otomotiv yan sanayii, elektronik 

ve otomotiv oldu. Tasarım merkezi kurulan 

sektör sayısı 33, il sayısı da 22’ye ulaştı. 

Özel sektör Ar-Ge merkezlerinde proje 

için uygun harcamaların yüzde 100’ü ku-

rumlar vergisinden indiriliyor. 

Gelir vergisinden 

muaf tutuluyor

Ar-Ge merkezlerinde çalışan tam za-

manlı personel ile destek personeli ücret-

leri, eğitim derecesine göre yüzde 95 ile 

yüzde 80’i gelir vergisinden muaf tutuluyor. 

Yine personelin Ar-Ge faaliyetinden elde 

ettikleri ücretin sigorta primleri işveren 

hissesi kamu tarafından karşılanıyor. Ar-Ge 

merkezlerine yönelik olarak damga, güm-

rük vergisi teşvikleri de yer alıyor. Kamu 

personeli olmayan Ar-Ge personeline iki yıl 

süreyle ücret desteği de sağlanıyor. 
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AR-GE MERKEZİ 
SAYISI 1082’YE 
ULAŞTI

Yıl Merkez Sayısı

2008 20

2009 62

2010 82

2011 110

2012 138

2013 152

2014 168

2015 232

2016 334

2017 768

2018 1082

Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı
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