
 
 

 

AR-GE FAALİYETLERİNE DEVLET DESTEĞİ 
 

31.12.2023 tarihine kadar yürürlükte kalması planlanan 28.02.2008 tarih ve 5746 

sayılı Araştırma ve Geliştirme (“Ar-Ge”) Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun (“Kanun”), 12.03.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Kanun 2008 yılında yürürlüğe girmesine karşın, Avrupa Yatırım Bankası 

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi sözleşmesi ile yakın zamanda 

tekrar gündeme oturdu.   
 
Söz konusu Kanun, KOBİ’lerin rekabetçi pazarda ayakta kalabilmeleri için 

gerekli olan teknoloji ve ilerleme bütçelerine ilişkin destekler sebebiyle önem 

teşkil etmektedir. Kanun uyarınca, KOBİ’lere, ihtiyaç duydukları yenilikleri 

gerçekleştirmeleri amacıyla yapacakları Ar-Ge çalışmaları kapsamında 

TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde destekler vermektedir. Bu bağlamda, Avrupa 

Yatırım Bankası ile 2010 yılı Kasım ayında kredi anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşma ile Avrupa Yatırım Bankası’ndan 450 Milyon Avro kredi alınması ve 

Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden ise yaklaşık 575 Milyon Avro ayrılması ile 

toplamda 1 Milyar Avro tutarından destek sağlanması öngörülmektedir. Kanun 

kapsamındaki teşvik unsurları teknogirişim sermayesi desteği, Ar-Ge indirimi, 

gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası olarak 

sınıflandırılabilir. Teknogirişim sermayesi desteği kapsamında herhangi bir lisans 

programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin teknoloji ve 

yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli 

yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin teşvik edilmesi öngörülmektedir. 

Kanun ile ayrıca, Ar-Ge ve yenilik projeleri harcamalarının ticari kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılabileceği, projelerde çalışan Ar-Ge destek 

personelinin ücretlerinin gelir vergisinden müstesna olacağı, sigorta primlerinin 

Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı ile Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi 

alınmayacağı belirtilmiştir.  
 
Kanun ile teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar 

ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek yabancı sermayenin 

ülkeye girişinin arttırılması ve hızlandırılması amaçlanmaktadır. 
 

ÖNEMLĠ GÜNLER 

 30 Ağustos 

Zafer Bayramı 

 

 30 Ağustos 

Ramazan Bayramı 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

Cumhuriyet Bulvarı No:123 Mayıs İşhanı  D:604  Alsancak / IZMIR 

Tel: +90 232 463 04 05           Faks: +90 232 463 22 62 

info@bekemler-goker.com 
 

www.bekemler-goker.com 

 

 

AV. BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA 

AV. ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve 

Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” 21.07.2011 tarihli ve 

28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Yönetmelikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel 

kişilerin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 

Mekanizması’na başvuru koşulları ve formülize edilmiş 

şekilde lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek 

yenilenebilir enerji kaynağı bedelleri açıklandı. 

 

 “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik” 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 

kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tesis kuran ve bu 

kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası 

elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak 

usul ve esaslar açıklandı. Söz konusu Yönetmelik’e ilişkin 

olarak büromuzca hazırlanan makaleye ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 
 

 "Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan 

Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ" 20.07.2011 tarihli ve 28000 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğ ile payları borsada 

işlem gören ortaklıkların yıllık finansal 

tablolarında yer alan aktiflerin işlem 

değerlemesi yaptırılması zorunlu olan 

oranlar ve piyasa değerleri tutarlarındaki 

düzenlemeler açıklanmıştır. 
 

 "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası 

Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 

20.07.2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ’de, yatırımcılar hesaplarında 

bulundurdukları sermaye piyasası arçlarını 

Merkezi Kayıt Kurluşu’na elektronik 

yöntemler ile bilgilendirmeleri ile 

bilgilendirilmemesi halinde uygulanacak 

yaptırımlar düzenlenmiştir. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEMMUZ AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 Rekabet Kurulu, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Emirates 

Telecommunications Corporation, Jordan Mobile Telephone Services 

Company, Al Mouakhah Lil Khadamat Al Logistiah Wal Itisalalt, 

Etihad Etisalat Company, Jordan Telecommunications Company, Syrian 

Telecommunications Establishment arasında 16.12.2010 tarihinde 

imzalanan "RCN (Regional Cable Network Bölgesel Kablo Ağı) Yapım 

ve Bakım Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. 

 Rekabet Kurulu, Total Oil Türkiye A.Ş.'nin sahip olduğu tüplü LPG 

dağıtımı işine ilişkin bayilik sözleşmelerinin Aygaz A.Ş. tarafından 

devralınması sonucunda Aygaz A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığı Mogaz Petrol 

Gazları A.Ş.'nin Türkiye tüplü LPG pazarındaki toplam payının 2002/2 

sayılı Tebliğin 2. maddesinde yer alan pazar payı eşiğini aşacak olması 

nedeniyle, bu şirketlerin bayileri ile imzalamış oldukları bayilik 

sözleşmelerine bireysel muafiyet verilmesi talebi üzerine yapılan 

inceleme sonucunda; 
 

1- Bayilik anlaşmalarının, bahse konu devralma işlemi sonrasında, 

ilgili ürün pazarındaki toplam pazar payının %40'lık eşiği aşacak 

olması nedeniyle, 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığına, 

2-Total Oil Türkiye A.Ş ile tüplü LPG bayileri arasında imzalanan 

bayilik sözleşmelerine sözleşmenin 6. maddesinde yer alan ve 

üçüncü kişilere rekabet etmeme yükümlülüğü getiren hükmün 

kaldırılmasına, 

3- Söz konusu Sözleşmenin 30. maddesinde yer alan ve süreye 

ilişkin olan hükmün sözleşme süresinin 5 yılı aşamayacağını ifade 

edecek şekilde düzenlenmesi koşuluyla bireysel muafiyet 

tanınmasına karar verdi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Teknoloji marketi Best Buy’un 

Türk pazarından çekilme kararı 

sonucunda, Teknosa İç ve Dış 

Ticaret A.Ş.'nin Best Buy 

International Finance S.a.r.L ve 

Best Buy Entreprise Services Inc.'in 

Best Buy İstanbul Mağazacılık Ltd. 

Şti.'de sahip olduğu %100 oranında 

hisseyi devralması işlemine hâkim 

durum yaratılması veya mevcut 

hâkim durumun güçlendirilmesi ve 

böylece rekabetin önemli ölçüde 

azaltılması sonucuna yol 

açmayacağından Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi. 

 

 Milangaz LNG Toptan Satış Tic. ve 

San. A.Ş. hisselerinin % 50'sinin 

Demirören Enerji Madencilik San. 

ve Tic. A.Ş. tarafından EGL 

Holding Luxembourg AG'ye; EGL 

Elektrik Toptan Ticaret A.Ş. 

hisselerinin % 50'sinin EGL 

Holding Luxembourg AG 

tarafından Demirören Enerji 

Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye 

karşılıklı olarak devredilmesi 

yoluyla kurulacak olan iki ortak 

girişime Rekabet Kanunu'na 

aykırılık teşkil etmeyeceğinden izin 

verildi. 

 
 

 

 

 

 

 

DÖVĠZ PĠYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

 

 
Milletlerarası Anlaşmalar 

 Bakanlar Kurulunca 15.06.2011 tarihinde onaylanan “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü 

Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında 

Karar"  05.07.2011 tarihli ve 27985 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Protokol ile taraf devletlerin 

üyeleri ile oluşturulacak komitenin oluşma esasları ve görevleri açıklanmıştır. taraf devletlere özgürlüklerinden 

yoksun bırakılmış kişilerin işkence gibi kötü muameleler ile uygulanacak cezalara karşı korunmasına ilişkin 

tavsiyelerin verilmesi, eğitim ve teknik yardımda bulunulması gibi birçok önemli madde ilgili Komitenin görevleri 

arasında sayılmıştır.  

 

 

Mevzuat 

 “Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, 

Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar” 

02.07.2011 tarihli ve 27982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar ile Rusya Federasyonu vatandaşlarının 

Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde, 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz 

kalış sürelerinin, 31 Aralık 2011 tarihine kadar tek taraflı olarak 60 güne çıkarılması Bakanlar Kurulu’nca 

kararlaştırılmıştır. 

 “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03.07.2011 

tarihli ve 27983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, madencilik 

faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanan yerlere ilişkin tedbirler, maden üretim faaliyeti ile bu faaliyetlere 

dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek kişilerin başvuru ve iş yeri açma ruhsat işlemlerine ilişkin maddeler 

açıklanmıştır. 

 "Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 06.07.2011 

tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne 

kayıtlı olan arazilerde faaliyette bulunan çiftçilere, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçinin kayıt 

işlemleri ile organik tarım desteğinin ödenmesine ilişkin maddeler düzenlenmiştir. 

 "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 20.07.2011 

tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ihracatçı tanımlarına faktoring 

şirketlerinin eklenmesi, teminat varlıkların korunması gibi birçok maddede değişikliğe gidilmiştir. 

  “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğ ile, satışı yapılacak varantlara ilişkin kurulca onaylanması şartı ve satışa sunulma zamanlarında 

düzenlemelere gidilmiştir. 

 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin E: 2008/35, K: 2011/65 

Sayılı Kararı 23.07.2011 tarihli ve 28003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tarım arazilerinin tarım dışı 

amaçlarla kullanımı ile ilgili alınan kararlar açıklanmıştır. 
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