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AR-GE MERKEZLERİNDE İŞE ALINACAK AR-GE PERSONELİ SAYISININ 
BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10609 sayılı 
Karar ile Ar-Ge Merkezlerinde çalıştırılacak olan personel sayısının belirlemesi ile 
ilgili kriterlerde değişiklik yapılmıştır. 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az 
tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmişti. 

Söz konusu sayı Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (Nace 
Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için ise 30 olarak 
uygulanmaktaydı. 

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısının 
30 olarak uygulanacağı sınıflarda yer alan sektörlerin kapsamında değişiklik yapılmıştır. 

2017/10609 sayılı Karar öncesi ve sonrasındaki madde metinleri aşağıda yer almaktadır. 

Değişiklik Öncesi Madde Metni Değişiklik Sonrası Madde Metni 
      a) C – İmalat başlığı altında yer alan: 

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 

treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki 

tüm sınıflar 

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 

30.91 – Motosiklet imalatı 

30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

ulaşım ekipmanlarının imalatı 

     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, troleybüs, 

metrobüs, vb. yolcu 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 karavan 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 

 

Saygılarımızla, 


