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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 06.03.2018 

        Sayı  : 2018/17 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar Yayımlanmıştır. (22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı R.G.) 

 

 2012/3305 sayılı B.K.K ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararın Ek:2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek 

Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunun 11 numaralı dip notu aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

  “Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla 

gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon 

yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, 

ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden 

yararlanır.” 

 

2. Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin Yenilenmesi Hakkında Duyuru 

Yayımlanmıştır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 

tarafından yabancıların çalışma izinleri başvuru sisteminin yenilenmesi hakkında duyuru 

yayımlanmıştır.  

 Yayımlanan duyuruda; yabancıların çalışma izinleri başvuru sisteminin 

yenilendiği ve 26.02.2018 tarihi itibariyle uygulamanın işletime açıldığı belirtilmiştir.  

 Yenilenen başvuru sistemi ile birlikte;  

 -Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmasının zorunlu 

olduğu,  

 -Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya 

vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik 

Tebligata Elverişli KEP hesabı bulunmasının zorunlu olduğu,  

 -Başvuru sahibinin elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde 

çalışma izin başvurusunun mümkün olmadığı,  

 -Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtlarının SGK e-bildirge sorumluları tarafından 

yapılacağı ve daha sonra bu kişilerin sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına 

başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebileceği, 
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söz konusu duyuruda belirtilmiştir.  

3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. (22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı R.G.)  

 

 Yapılan değişiklikleri özetle, aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 3.1. Proje kabul belgesinin alınması şartı getirilmiştir. 

 Yönetmelik uyarınca;  

 -Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen 

girişimcilerin ve hâlihazırda faaliyetlerine devam eden şirketlerin, 

 -Münhasıran Bölgede başlatıp yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım 

projesinin yönetici şirketin belirleyeceği,  

 -Konusunda uzman en az üç üyeli, Proje Değerlendirme Komisyonunca mevzuat 

kapsamında Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi ve 

inceleme sonucunun belgelendirilmesi, 

gerekmektedir.  

 Yukarıda belirtilen şarta ilaveten; yapılan yeni düzenlemeler uyarınca, bölgede 

faaliyette bulunan firmalar bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesiyle 

ilgili olarak, Yönetici Şirket’e “proje kabul belgesi” için başvurması gerekecektir. 

            

 Proje kabul belgesi;  

 -Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin,  

 -Proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka 

bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında 

desteklenen, 

 -Ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve 

kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından 

düzenlenen, 

 -Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda oluşturulmuş proje 

kodunu içeren belgeyi, 

ifade etmektedir.  

 3.2.Proje bitirme belgesinin verilmesine yönelik ilave düzenlemeler yapılmıştır. 

 Proje bitirme belgesi; bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin 

Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe 

belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgedir.  
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 Girişimcilerin talep etmesi halinde, proje bitirme belgesinin düzenlenmesi 

yönetici şirketlerin görev ve sorumlulukları arasındadır. Proje bitirme belgesinin 

düzenlenmesiyle ilgili olarak yapılan ilave düzenlemeler uyarınca, proje bitirme belgesi 

talep eden işletmeler, Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda 

başvuruda bulunmalıdır.  

 Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirip, elektronik ortamda kabul eder ve 

imzalar. Genel Müdürlük ise başvuruyu değerlendirdikten sonra, uygun bulması halinde 

söz konusu başvuruyu onaylar.  

 Nihayetinde, Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan 

belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.  

 3.3.Bölgede gerçekleştirilecek ar-ge veya tasarım projelerinin kapsamı 

genişletilmiştir. 

 Yönetmeliğin 14/1-g maddesinde yapılan değişiklik ile Bölgede 

gerçekleştirilecek Ar-ge veya tasarım projelerinin taşıması gereken niteliklere “yenilik 

barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, 

uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek,” ibareleri eklenmiştir.  

 Böylelikle bölgede yürütülecek ar-ge veya tasarım faaliyetlerinin taşıması 

gereken niteliklerin kapsamı genişletilmiştir.  

 3.4.Temel bilimler desteğine yönelik düzenlemeler, 

 7033 sayılı Kanunla, temel bilimler alanlarından en az lisans derecesine sahip Ar-

Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarına ilave teşvikler 

getirilmiştir.  

 Söz konusu teşvik uygulamasıyla ilgili olarak, Yönetmeliğe “Temel bilimler 

desteği” başlıklı 35/A maddesi eklenmiştir. Anılan maddede yapılan açıklamalar özetle 

aşağıdaki gibidir. 

 -Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli 

istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine 

ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 

iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  

 -Her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 

onunu geçemez, ancak sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.  

 -Söz konusu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam 

edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.  

 -Destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 01.07/.017 (dâhil) 

tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez 

istihdam edilmesi şarttır.  

              

                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


