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SİRKÜLER        İstanbul, 02.09.2015 

Sayı: 2015/142       Ref: 4/142 

 

 

Konu:  

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR 

KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR   

 

28.08.2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de “6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

6550 sayılı Kanun 10.07.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup Kanun hakkında 

16.07.2014 tarih ve 2014/136 sayılı sirkülerimiz ile bilgi verilmişti.  

 

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile, araştırma altyapıları olarak 

adlandırılan ve Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma 

laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarının yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi 

bölgeleri ve endüstri bölgelerinde özel sektör ve kamu kurumları ile işbirliği kurulabilmesi ve 

böylece Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Kanun kapsamında araştırma 

altyapılarının faaliyetleri ile ilgili olarak önemli vergisel teşvikler getirilmiştir.  

 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik ile 6550 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 

araştırma altyapılarına yeterlik verilmesi bu altyapıların çalışma usul ve esaslarının 

belirlenmesi ile desteklenmesi hususları düzenlenmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet 

teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan araştırma altyapılarının özel 

kanunlarının hükümlerine tabi oldukları belirtilmiştir.  

 

28.08.2015 günlü Resmi Gazete’de ayrıca “Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği” ile “Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği” de yayınlanmıştır. 

Söz konusu yönetmeliklere sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik 

Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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