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Konu: Teknokentte Faaliyette Bulunan Girişimcilere Sağlanan Doktora Öğrenci Desteği
Hakkında

7263 sayılı Kanunla 4691 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde yapılan düzenlemede, Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için iki
yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça
yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına vermiş olduğu yetki uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliğinde bu desteğe ilişin şartlar aşağıdaki şeklinde belirlenmiştir.

1- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra ilk
kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeline o yıl için uygulanan asgari ücretin
aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı
olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilir.

2- Bu destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi Ar-Ge
personeline ödenen aylık taban ücreti brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamaz.

3- Firma başına verilebilecek destek, üniversitelerin doktora programına kayıtlı en fazla iki
doktora öğrencisi ile sınırlıdır. Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için istihdam
ettikleri doktora öğrencisinin başka kamu kurumundan destek almıyor olması şartı aranır.

4- Firmanın bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin
Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez
aşamasına geçmiş olması gerekir.

5- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında firmalarda istihdam
edilen personelin işe alınması, işten ayrılması, doktora programından mezun olması ve
ayrılması ile ilgili hususları takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

6- Bu destekten yararlanacak firmalar taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici
şirketi talebin uygun olup olmadığını mevzuata uygunluğu açısından değerlendirir. Bu
kapsamda uygun gördüğü başvuruyu ve bu maddedeki şartların sağlandığını gösteren
raporu, portal üzerinden ilgili firmanın talebini takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa iletir.
Yönetici şirket bölge firmalarının başvurularını kabulden imtina edemez, başvuruları
yerindelik açısından değerlendiremez. Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda
bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

7- Bu desteğe ilişkin firmaya yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin, ilgili
ayın bildirilmiş sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre,
Bakanlıkça, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
gerçekleştirilir.

8- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinde istihdam edilen personel, bu desteğin
kapsamı dışındadır.
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