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ÖNSÖZ 

Bir ülkede ekonomik gelişme ve kalkınmayı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 

için teknoloji-yoğun sektörlere ağırlık vermek, bunun için de ar-ge faaliyetlerine yapılan 

harcamaların payını arttırmak gerekmektedir. Türkiye’de ar-ge faaliyetlerine yapılan 

harcamaları arttırmak ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak teknolojik gelişmeyi 

hızlandırmak için teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasına karar verilmiştir. Teknoloji 

geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin yararlandığı vergi teşvikleri ve bu 

mükelleflerin bölgede gerçekleştirdikleri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesi bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada teknoloji geliştirme 

bölgesinde faaliyette bulunan yönetici şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 

ve ar-ge, yazılım ve araştırma personeline sağlanan vergi teşvikleri ayrıntılı biçimde 

incelenmiştir. Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan bir firmanın muhasebe uygulamaları 

sunularak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nasıl muhasebeleştirildiği açıklanmıştır. Bu 

çalışmanın tamamlanmasında desteğini esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Cemal 

Çakıcı’ya ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik gelişmelerini ve kalkınmalarını hızlandırmak ve sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamak için kullandıkları en önemli araç bilgidir. Yeni ürünler ve üretim 

yöntemleri geliştirmek veya varolan ürün, üretim yöntemlerini iyileştirerek verimliliği 

arttırmak ve ekonomik refaha ulaşmak için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgiye ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda ulaşmak ve bilgiyi doğru bir şekilde 

kullanmak için dış kaynaklara bağımlı olan ülkelerin elde edecekleri bilgiden arzulanan 

faydayı sağlamaları mümkün değildir. Rekabetin üst düzeyde olduğu ekonomik ortamda 

bilgiyi üreten ülkeler, ürettikleri bilgiyi daha az gelişmiş ülkelere pazarlayarak gelir elde 

etmekte ve onların teknolojik gelişimini kontrol altında tutabilmektedirler. Bilim ve 

teknolojide ileri giden, dolayısıyla kendi üretim bazlı ekonomik faaliyetleri için gerekli 

olan teknik bilgiyi kendi üreten ülkeler günümüz dünyasında lider konumda olan ülkelerdir.  

Bilim ve teknolojide ileri gitmenin yolu araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem 

vermekten geçmektedir. Bir ülke dışarıdan teknoloji transfer etmek yerine kendi 

teknolojisini üretmek ve hatta diğer ülkelere satmak istiyorsa araştırma-geliştirme 

faaliyetlerine ağırlık vermek durumundadır.  

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilen önem, ülkenin gayrisafi yurtiçi 

hasılasından (GSYİH) bu faaliyetlere ayrılan pay ile ölçülür. Bu pay ABD-Japonya gibi 

teknolojide ileri gitmiş ülkelerde yıllar içinde %2,5-3 civarında değişirken, Türkiye’de son 

15 yıl içinde artış eğiliminde olmasına rağmen bu ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça 

yetersizdir. Türkiye’de ar-ge giderlerine GSYİH’den ayrılan pay, 1990 yılında %0,32, 1995 

yılında %0,38, 2000 yılında %0,64, 2005 yılında ise %0,79 olarak gerçekleşmiştir.1 

Türkiye’de ar-ge faaliyetlerine verilen önemin artması ve özel sektörün de bu 

alanda daha fazla yatırım yapması için devletin bu konuda öncülük yapması ve bu 

faaliyetleri teşvik edici politikalar izlemesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, üniversite 

                                                
1 TÜİK, “2005 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması”, Haber Bülteni, Sayı:129, 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=574 (08.08.2007)  
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ve diğer ar-ge faaliyetinde bulunan bilimsel kuruluşlarla sanayi kurumlarını ortak çalışmaya 

yöneltmek ve ar-ge faaliyetlerine hak ettiği değerin verilmesini sağlamak amacıyla 2001 

yılında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır. 

Bu kanunda, Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması ve bu bölgelerde 

araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunacak mükelleflere sağlanacak vergi teşvikleri ile 

ilgili esaslar açıklanmıştır. 

4691 Sayılı Kanun ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterecek vergi 

mükelleflerine sağlanan vergi teşvikleri ve bu teşvik düzenlemeleri paralelinde araştırma-

geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak muhasebeleştirme işlemleri bu çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. 

Birinci bölümde teknoloji geliştirme bölgesi kavramı ve kullanılan benzer 

kavramlar ve dünyadaki teknoloji geliştirme bölgesi uygulamaları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

İkinci bölümde, Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasıyla ilgili 

mevzuat tanıtılmış ve faaliyette bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinden dördü hakkında 

özet bilgiler sunulmuştur. 

Üçüncü bölümde teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan vergi teşvikleri ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Vergi teşviklerinin kapsamı, yararlanma koşulları, teşviklerle ilgili 

olarak uygulamada ortaya çıkan özellikli durumlar açıklanmış, konuyla ilgili olarak Maliye 

Bakanlığı’nca verilen muktezalardan da örnekler alınmıştır. Türkiye’de ar-ge faaliyetlerine 

sağlanan diğer teşviklerle ilgili bilgiye ve serbest bölgelerdeki vergi teşvikleriyle teknoloji 

geliştirme bölgelerindeki vergi teşvikleri arasındaki karşılaştırmaya da bu bölümde yer 

verilmiştir. 

Dördüncü bölümde, ar-ge faaliyetlerinin muhasebe standartları ve yasal 

düzenlemelerdeki yeri incelenmiş, tekdüzen hesap planına, uluslararası muhasebe 
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standartlarına ve Türkiye muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirmenin yapılması ile 

ilgili örnekler incelenmiştir. 

Beşinci bölümde, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin 

muhasebe uygulamaları incelenmiştir. İşletmenin teşvik kapsamındaki faaliyetlerini 

muhasebeleştirirken diğer işletmelerden farklı olarak kullandığı kayıt düzeni, vergi 

teşviklerinin kurumlar vergisi matrahı üzerindeki etkisi ve ilgili hesaplamalar ile teknoloji 

geliştirme bölgesinde karşılaşılan özellikli durumlar ve bu durumlarda yapılacak muhasebe 

işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. 
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1.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE GENEL BAKIŞ 

1.1.TANIMLAR 

1.1.1.Bilim Parkı 
 

Bilim parkları, büyük ve güçlü bir üniversite yanında  arazi parçası içinde seyrek 

olarak dağıtılmış, mimari güzelliğe sahip binalarda toplanan ileri teknoloji kökenli firma ve 

araştırma geliştirme kuruluşlarından oluşmuş  bir site olup, yanında yer aldığı üniversiteyle 

önemli ilişkiler içinde olan, böylece bilimsel ve teknolojik ilerlemenin kaynağı olan 

üniversiteler ile bu amaç için en uygun nitelikteki firma ve araştırma geliştirme 

kuruluşlarını yan yana getiren kuruluşlardır.2 

Birleşik Krallık Bilim Parkları Birliği’nin (United Kingdom Science Park 

Association) tanımına göre bir bilim parkı:3 

• Yenilik ve  bilgiye dayalı, yüksek gelişme potansiyeline sahip şirketlerin 

kurulmasını ve gelişmesini destekleyen, 

• Büyük çaplı, uluslararası şirketlerin bir bilgi üretim merkeziyle her iki 

tarafın da yararlanabileceği özel ve yakın ilişkiler kurabilecekleri bir ortam 

sağlayan, 

• Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri vb. Araştırma kuruluşlarıyla 

bağlantıları olan, 

bir iş destekleme ve teknoloji transferi girişimidir. 

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’ne göre bir bilim parkı:4 Uzmanlaşmış 

profesyoneller tarafından yönetilen ve temel amacı yenilikçilik kültürünü ve bağlantıda 

olduğu  işletmelerin ve bilgi tabanlı kuruluşların rekabet gücünü arttırmak yoluyla içinde 

bulunduğu toplumun refahını arttırmak olan bir organizasyondur. Bilim parkları bu 
                                                
2 Muazzez Babacan, Dünya’da ve Türkiye’de Teknoparklar, İzmir: 1995, s. 6.  
3“UKSPA-UK Science Park Association”, http://www.ukspa.org.uk/?channel_id=2375&editorial_id=13885, 
(02.01.2007)  
4 “IASP-International Association of Science Parks”, 
http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/1stherramienta.jsp?cp=1&id=1&chm=1 (02.01.2007)  
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hedefleri gerçekleştirmek için; üniversiteler, araştırma-geliştirme kuruluşları, şirketler ve 

pazarlar arasındaki bilgi ve teknoloji akışını yönlendirirler, bilgiye dayalı şirketlerin 

kurulması ve gelişmesini desteklerler, ve katma değeri yüksek diğer hizmetleri sunarlar.  

Bilim parklarının temel hedefi, yüksek teknolojili ve bilgi temelli girişimcileriyle 

rekabet ve inovasyon kültürünü geliştirerek bulundukları bölgenin refahını artırmaya 

katkıda bulunmaktır. Bu hedeflerine ulaşabilmek için üniversiteler, AR-GE kurumları, 

firmalar ve Pazar arasındaki teknoloji ve bilgi akışını yöneterek bunlar arasındaki etkileşimi 

sağlarlar. Bu parklar, ekonomik kalkınma ile bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin en 

etkin olduğu alanlardır. Bilim parkları, bir yandan üniversitelerin ve araştırma 

merkezlerinin entellektüel birikimlerinin ticarileştirilerek bölgesel ve ulusal ekonomik 

kalkınmaya yardım ederlerken öte yandan da küçük-orta ve büyük ölçekli özel sektör 

girişimcilerinin araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmaktadırlar.5 

1.1.2.Araştırma Parkı 

 Bir araştırma parkı;6 

• Özel veya kamusal araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yüksek teknoloji ile ilgili 

faaliyet gösteren şirketler için inşa edilmiş binalardan oluşan, 

• Bir üniversite veya başka bir yüksek öğrenim kurumu veya araştırma kurumuyla 

ilişkisi olan veya sayılan kurumlardan birine ait olan, 

• Endüstriyle beraber hareket ederek araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik eden, 

yeni şirketlerin gelişimine destek olan ve ekonomik gelişmeyi teşvik eden, 

• Üniversiteden araştırma parkında kiracı olan şirketlere bilgi ve teknoloji transferinin 

gerçekleştirilmesine yardımcı olan, 

bir kuruluştur. 

                                                
5 Keramettin Tezcan ve Kemal Can Kılıç, “Dünya’da ve Türkiye’de Bilim Parklarının Kurumsallaşma Süreci 
ve Ülkemizde Uygulanan Teşvik Sistemi”, Vergi Dünyası, Sayı:304, Aralık 2006, s. 45.  
6 “IASP-International Association of Science Parks”, 
http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/1stherramienta.jsp?cp=1&id=1&chm=1 (02.01.2007) 
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1.1.3.Yenilik Merkezi 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de örnekleri bulunan iş yuvası 

programları, yenilik merkezi olarak örgütlenmiş, amacı yeni ve ileri teknolojiye dayalı 

firmaların doğması için bir dizi destek hizmetinin, üniversitelerle yakınlık kurularak 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yenilik merkezi en önemli seçim kriteri, firmaların genç, 

etkinliklerin ileri teknolojiye dayalı olmasıdır.7 

1.1.4.İlk Gelişim Merkezi (İnkübatör) 

Bir inkübatör, girişimci şirketlerin gelişmesini ve başarılı olmasını hızlandırmak 

için her konuda destek sağlayan (fiziksel alan, sermaye, danışmanlık, genel hizmetler vs. ) 

bir organizasyondur.8 

Başka bir tanıma göre; parklar içinde ilk inşa edilen binaya “inkübatör”, 

“enterprise house” gibi isimler verilmektedir. İnkübatör binalarında, genelde yeni kurulan, 

teknoloji kökenli, küçük ölçekli fakat çabuk büyüme ve yüksek katma değer potansiyeline 

sahip firmalara yer verilmektedir.9 

1.1.5.Teknoloji Parkı 

Teknoloji geliştirme ve uygulamaya daha çok önem verilen parklardır. Amaç 

uluslararası rekabet gücünün arttırılması için kalite iyileştirme, yeni ürün ve üretim 

süreçlerinin geliştirilmesidir.10 

Bir bilim veya teknoloji parkı katma değeri yüksek hizmetler sağlayan 

uzmanlaşmış bir yönetici ekip tarafından yönetilen, kendi bölgesinin veya etki alanının 

rekabet gücünü kalite ve yenilikçilik kültürünü bağlı kuruluşlarında ve bilgi kökenli 

kuruluşlarda benimsetmek suretiyle arttıran, şirketlerin ve pazarın ihtiyacı olan bilgi ve 

                                                
7 Babacan, s. 9. 
8 “IASP-International Association of Science Parks”, 
http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/1stherramienta.jsp?cp=1&id=1&chm=1 (02.01.2007) 
9 “IASP-International Association of Science Parks”, 
http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/1stherramienta.jsp?cp=1&id=1&chm=1 (02.01.2007) 
10 Babacan, s. 11. 
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teknoloji transferini yönlendiren, ve yeni teknoloji üreten şirketlerin kalıcı hale gelmelerine 

yardımcı olan bir organizasyondur.11 

1.1.6.Teknoloji Geliştirme Merkezi 

Teknoloji geliştirmeye ağırlık ve öncelik veren merkezlerdir. Fiziksel alan olarak 

bilim parkı ve araştırma parkından daha küçüktür. Teknoloji bazlı firmaların kuruluşunu 

desteklemeyi, üniversitenin bilimsel potansiyelinden ve altyapısından endüstri için 

yararlanmayı  ve ekonominin yapısını geliştirmeyi hedeflerler.12 

1.1.7.Teknokent (Teknopol/Teknopolis) 

Üniversite, araştırma kurumları ve endüstriyel birimlerle donatılmış ancak kentsel 

hizmetlerin tümünü içeren bir alan üzerinde kurulmuş olan ve ekonomik etkinlikleri 

gösteren bölgeler olarak tanımlanabilir. Teknopoller iki geniş kategoriye ayrılır: Biri, 

bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin tasarlandığı; diğeri ise, belirli bir bilimsel gelişim ve 

bölgedeki yeni ekonomik faaliyetleri teşvik ettiği tipte gerçekleşir. Teknopollerin küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin gelişimi ve büyümesinden çok, teknoloji transferine öncelik verdiği 

görülmektedir. Şekil itibarıyla teknopol, aynı coğrafi bölgedeki özel ve resmi araştırma 

kurumlarını, eğitim merkezlerini ve yüksek teknolojinin yenilikçi endüstrilerini bir araya 

getirmektedir.13 

Teknopolis sözcüğü Japonlarca türetilmiştir ve yüksek teknolojili sanayi 

kompleksi anlamına gelmektedir. Teknopolis kavramının ardındaki temel fikir, kente kırsal 

kesimlerin sakinliğini, kırsal kesimlere de kentsel etkinliği taşımaktır. Teknopolis planı, 

sanayi yaşamıyla akademik yaşamı, belli yerleşim alanları çevresinde, iç içe örerek, görece 

geri bölgelerin kalkınmasını sağlama amacına yönelik yeni bir stratejidir. Burada “sanayi” 

elektronik sanayi, biyo-sanayi ve yeni malzeme sanayilerini kapsayan yüksek teknolojili 

sanayi komplekslerini; “akademi”, bilimsel teknolojik temele dayalı, bölgesel yeni iş 

                                                
11 “IASP-International Association of Science Parks”, 
http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/1stherramienta.jsp?cp=1&id=1&chm=1 (02.01.2007) 
12 Babacan, s. 11. 
13 Babacan, s. 12. 
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alanları yaratmaya yönelik çabalara destek veren üniversite, araştırma kurumları ve 

laboratuarları; “yerleşim alanları” ise, yöneticileri, mühendisleri, araştırmacıları aileleri ile 

birlikte cezbedecek koşullara sahip kentleri ifade etmektedir.14 

1.1.8.Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi “ Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere 

yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE 

merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya 

enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği 

siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı” ifade eder. 

1.2.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ UYGULAMALARININ 

ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 
Hangi tipte olursa olsun teknoparklar, aşağıda sayılan ortak özellikleri 

taşımaktadır:15 

• Genellikle parkın, gelişimini tamamlamış ve bilgisayar ağlarına sahip bir üniversite 

yakınında, mümkünse kampus alanları içinde yer alması tercih edilir. 

• Örgütlenme biçimi ne olursa olsun parklar iş bulma kurumları değildir. İş alanı 

yaratacak girişimleri destekler, ancak girişimcilerin de yeterli teknik ve idari 

potansiyele sahip olmasına dikkat edilir. 

                                                
14 Bora Topaloğlu, “Teknoparklar”, Vergi Dünyası, Yıl:23, Sayı:272, Nisan 2004, s. 129. 
15 Babacan, s. 17. 
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• Her parkın belli tür ve biçimlerde risk taşıması söz konusudur. Başarısı ya da 

beklenen sonuçlar, çalışılan konuya göre değişen süreler sonunda ortaya çıkar. 

• Üniversite ve endüstri arasında bilimsel ve teknolojik potansiyelin günceli ve hatta 

geleceği hedefleyen bir ilişki içinde tutulması gerekir. 

• Teknoparkların endüstri bölgelerine coğrafi olarak yakın ve ilişki halinde ulaşım ve 

iletişim olanaklarının güçlü olması arzu edilir. (Japonya gibi doğal koşulları veya 

coğrafi yerleşim olanakları sı nırlı olan ülkeler için özel koşullar geçerli olabilir.) 

• Teknopark yönetimi girişimcilere karşı adil tarafsız ve bağımsız çalışma ilkelerine 

sahip olmalıdır. 

• Teknoparkların kuruluş ve işleyişinde iki çeşit sermayeye ihtiyaç vardır. İlki parkın 

kuruluş sermayesi ikincisi de girişimcilere ayrılacak işletme veya risk sermayesidir. 

Teknoparkların gelirleri girişimcilerin kiracılıkları boyunca ödedikleri kiralardan, 

patent haklarının satılmasından elde edilen  paylardan ve parkı terk eden 

girişimcinin firmasına ortak olunmuşsa ortaklık paylarından oluşur. 

1.3.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN DOĞUŞ 

NEDENLERİ VE GELİŞİMİ 

 
Günümüzde toplumların ekonomik kalkınmasını belirleyen ve şekillendiren en 

önemli etken, teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki ilerlemedir. Bilgi çağını yaşayan 

dünyamızda, teknoloji alanında çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Sadece teknoloji ithali 

ile sanayileşmesini gerçekleştirerek kalkınmayı amaçlayan gelişmekte olan ülkeler, artık bu 

imkanı kaybetmiş durumdadır. Çünkü ithal edilen teknoloji, çok kısa bir süre sonra 

yeterliliğini ve geçerliliğini yitirmekte, bu alanda rekabet imkanı sağlayamamaktadır. 

Bilimsel bilginin ve insan kaynaklarının üretildiği yerler olan üniversitelerde, artık, temel 
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araştırmaların yanında, uygulamalı araştırmalar ve geliştirme çalışmaları da yoğun olarak 

gerçekleştirilmektedir. Yeni teknoloji tabanlı işletmelerin oluşumu ve var olan işletmelerin 

de gelişmesinin sağlandığı yerler olan teknoparklar, üniversiteler ve araştırma 

kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında en etkili 

mekanizmalardır.16 

Teknoparkların kuruluş amaçları şöyle sıralanmaktadır:17 

• Kent çevresinin canlandırılması 

• Yüksek teknoloji kullanan sektörlerde istihdamın büyümesini sağlamak 

• Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak 

• Uzun dönemli istihdamın artışı ve yenilik kaynağı olarak, teknoloji kökenli küçük 

işletmelerin ve ortaklıkların ortaya çıkmasını sağlamak 

• Yerel yönetimleri teknolojik gelişmelerde aktif hale getirmek 

• Araştırma geliştirme çabalarının bölgesel ve yerel ekonomide yeniden yapılanmayı 

sağlamasına katkıda bulunmak 

• Bölgesel yenilik yaratma çabaları için altyapının oluşturulmasını sağlamak 

• Bölgesel kaynaklar ile bölgenin araştırma kapasitesi ve yüksek öğretim kurumları 

arasında daha verimli ve aktif ilişkiler kurmak 

• Ürün yeniliğinin oluşmasında yardım sağlayarak, yerel sanayinin canlandırılmasını 

ve modernizasyonunu teşvik etmek 

• Diğer bölgelerden yüksek teknolojili firmaları bölgeye kazandırmak 

 

Üniversitelerde yapılan araştırma sonuçlarının hızlı ve etkin bir biçimde 

endüstriyle paylaşılması ve endüstrinin de katkısıyla bilginin üretimde kullanılarak katma 

değer yaratılması ihtiyacı teknoparkların ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biridir. 

                                                
16 Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar” 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=yazdir_makale&no=38, (03.01.2007) 
17 Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar” 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=yazdir_makale&no=38, (03.01.2007) 
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Her ülkede ve her üniversitede farklı biçimlenen üniversite-sanayi ilişkilerinin 

küresel çerçevede gelişmesi ve bir politika aracı olarak kullanılmasının temelinde 70’li 

yıllarda yaşanan enerji krizi yatar. Bu dönemde ard arda gelen petrol krizleri özellikle ABD 

ve Japonya’da yeni uygulamaları gündeme getirdi.18 1970’li yıllarda başlayan demir-çelik, 

kömür gibi geleneksel endüstrilerin çöküşü, Endüstri Devrimi’nin doğuş yeri olan 

İngiltere’de büyük işsizliğin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Büyük demir-çelik endüstri 

yatırımlarının açığa çıkardığı işsiz kitlesinin küçük ve orta ölçekli firmalarda istihdamı 

fikrinden yola çıkan yerel yönetimler, yeni teknolojiler üreten küçük ve orta boy firmaların 

kuruluşlarını destekleyerek bu yolda adımlar atmışlardır. Planlamacılar yeni teknolojiler 

aracılığıyla yeni iş alanlarının kurulması için girişimcilere ABD’nin Boston kentinde 

bulunan Silikon Vadisi ve Road 128’i örnek göstermişlerdir. Yeni ürünler ortaya koyan ve 

köklü yenilikleri içeren önemli başarıların elde edilmesiyle, şirketler uluslararası pazarlarda 

da yeni olanaklar bulmuşlardır. Bir başka neden de yeni mezunların, ülkedeki işsizlik 

nedeniyle üniversiteye yönelttikleri eleştirileri olmuştur. Üniversitelerin yerel yönetimlerle 

işbirliğine girişmeleri ve yeni alanlar yaratma ihtiyacı bu şekilde doğmuştur.19 

Bu gelişmelerin sonucu olarak 80’li yıllardan bu yana özellikle gelişmiş ve yeni 

sanayileşen ekonomilerde, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulması ve uygulanması 

konularında bazı ciddi değişiklikler yaşandı. Teknolojik gelişme konusunda katkıları ne 

kadar küçük olursa olsun üniversiteler, yenileşme için gerekli kurumsal altyapı ve bilginin 

kaynağı olma işlevini üstlenirler. Üniversite sanayi işbirliğini yeterli ve yararlı düzeye 

ulaştırmak için üniversiteler ile sanayinin rakip olarak görülmemesi; birlikte yürütecekleri 

temel ve uygulamalı araştırmalar sonucu gerçekleşecek teknolojik gelişmelerden ortak 

çıkarlarının olduğunun görülmesi gerekmektedir. Bu işbirliği, teknolojik gelişim süreci için 

şart olduğu gibi hem üniversiteler, hem sanayi, hem de toplum açısından yararlıdır. 

Teknoloji transferi ve dış ortaklı yatırımla, teknoloji geliştirmeksizin yeterli düzeyde 

ihracat gerçekleştirmek mümkün değildir. Teknoloji ve yenilik politikaları da, gelişimi 

                                                
18 Miyase Göktepeli, “Bilgi Toplumuna Doğru Üniversite-Sanayi İşbirliği”, Bilim ve Teknik, Cilt:28, 
Sayı:327, Şubat 1998, s. 41. 
19 Babacan, s. 20. 
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sağlamak için yeterli koşulları ve fırsatları yaratma amacıyla sosyal ve ekonomik kalkınma 

planlarında göz önüne alınmalıdır. Danışma hizmetleri, haberleşme, bakım ve onarım gibi 

teknik altyapı unsurları güçlendirilmelidir. Hedeflenen kalkınma amacına ulaşmak için AR-

GE faaliyetleriyle sanayi arasındaki bağı geliştirecek bir sistem arayışı gündeme 

gelmiştir.20 

Teknopark, Kuluçkalama Merkezi, Yenilik Merkezi veya İş Merkezi gibi 

kavramlar, bu sistem arayışının sonucunda ortaya çıkmış oluşumlardır. Bu tür merkezlerin 

ilk örnekleri, ABD’de 1950’lerden sonra görülmeye başlayan, sanayi yoğun bölgelerde 

üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla üniversitelerin çevresinde kurulan Bilim 

Parkı türü oluşumlardır. Avrupa’da yaygınlaşmaları ise 1980’li yıllara rastlar. Bu tür 

merkezler arasında bazı farklılıklar bulunmasına karşın, hepsinin ortak amacı bilim ve 

teknoloji alanında gelişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve Ar-Ge 

kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu 

firmalar aracılığıyla ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktır.21 

1.4.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SAĞLADIĞI 

YARARLAR 

1.4.1.Girişimcilere Sağladığı Yararlar 

Girişimciler, kendileriyle benzer deneyimleri olan ve/veya önceden benzer 

ortamlarda bulunmuş diğer girişimcilerle aynı ortamda bulunmaya ve başarılı bir işi 

kurmak ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak desteğe ihtiyacı vardır. 

Üniversiteye dayalı bir teknoparkın içinde yer almak, sanayiye bazı yararlar sağlayacaktır. 

Öncelikle üniversitenin uzman kadrolarından, öğrencilerinden ve araştırma potansiyelinden 

yararlanması mümkündür.22 Girişimcilere sağlanan faydalar şu şekilde sayılabilir:23 

                                                
20 Göktepeli, s. 43. 
21 Göktepeli, s. 43.  
22 Babacan, s. 25. 
23 Feriştah Sönmez, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, e-yaklaşım, Sayı:17, Aralık 2004.  
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• Gayrimenkul Yatırımı Olanağı: Teknoparklar, iyi bir gayrimenkul değerlendirmesi 

olarak tüm tesis ve olanakları sunar. Ancak, bununla da yetinmeyerek ilişkili olduğu 

üniversite veya araştırma merkezinin AR-GE etkinliklerine yardımcı olan, fikir ve 

bilgi alışverişini destekleyen bir ortam yaratır. Bir yaşam alanı sundukları için, 

teknoparklarda çalışanlar işlerinde daha verimli olur ve nitelikli insan gücü 

sağlamaya yönelik önemli gelişmeler elde edilir. Tesis ve araziler çoğu zaman 

satılmaz, kiraya verilir. 

• Sermaye Olanağı: Büyüyen şirketler, özellikle ayakta kalmanın şüpheli olduğu, 

gelişmenin ilk kritik dönemlerinde her türlü yardıma ihtiyaç duyarlar. Şirketin 

varolan bütün kaynaklara ulaşabilmesi gerekir. Bu kaynaklardan en önemlilerinden 

biri de tohum sermaye (seed capital) veya risk sermayesidir. Teknoparkların en 

önemli yararlarından biri, teknoparkların ve bunlara bağlı ilk aşama merkezlerinin, 

kiracı şirketlerin risk sermayesine erişimini hızlandırabilmelerdir.  

• Katma Değer Olanağı: Teknoparkları geleneksel gayrimenkul yatırımından belirgin 

olarak ayıran tek yarar, ilişkili üniversite veya araştırma merkezi aracılığıyla 

sağlanan teknik ve yönetsel destektir. Bu, bir teknoparkın sağladığı katma değeridir. 

Şirketler olanaklardan yararlanmak konusunda kendileri karar verirler. 

• Çalışma Ağları ve Ortaklıklar Olanağı: Yeni kurulmuş bir şirket, kaynak ve destek 

bulmak ve bunlara ulaşmak için zaman kaybedebilir; oysa teknopark yönetimi pek 

çok farklı kaynağın uzmanlık ve desteğini toplar ve bunu şirketin kullanımına sunar. 

Yönetim, kiracı şirket ile üniversite ve başka dış kaynaklar arasında, şirketin kendi 

yönetici kadrosunu kurmasına yardımcı olmak, yatırımcı sağlamak, devletin satın 

alma programlarına erişim imkanı sunmak gibi işlevleri yerine getirir. 

• Kredi itibarı ve İmaj: Prestijli ve başarılı bir teknoparkla kurulan ilişki, hem şirkete 

iş hayatında daha başlangıçta başarı sağlayacak, hem de kredi itibarını artırarak kısa 

zamanda büyümesini sağlayacaktır.  

• Risk Yönetimi Olanağı: Geleneksel bir gayrimenkul yönetiminin kiracıların 

başarısızlığında risk üstlenmesi söz konusu değildir; önemli olan kardır. Oysa 
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teknopark kiracıların başarı veya başarısızlığında doğrudan doğruya pay sahibidir 

ve herhangi bir sorun çıktığında kiracılarına yardımcı olmaktan sorumludur. 

1.4.2.Akademik Birimlere Sağladığı Yararlar 

Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde teknopark uygulamasının üniversitede;24 

• Öğrenci olanaklarını arttırdığı 

• Kültürel ortamı genişlettiği 

• Spor olanaklarını arttırdığı 

• Konferans olanaklarını arttırdığı 

• Yerel şirketlerle bağların kuvvetlendiği, bilgi akışının hızlandığı ve 

• Üniversitenin sanayiye açıldığı gözlenmiştir. 

1.4.3.Yerel Ekonomiye Sağladığı Yararlar 

Teknoparkların üniversitelerle işbirliği halinde ve özellikle bölgesel gelişmeyi 

sağlamada temel bir hedef ve işlevi olduğu belirtilmektedir. Teknoparkların amacı sadece 

bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak değil, aynı zamanda tüm ülke çapında katma değer 

yaratarak, ekonomiye hizmet etmektir. Teknoparklar geri kalmış bölgelerde yeni iş 

istihdamı olanaklarını yaratabilmeleri açısından hükümetin bölgesel politikalarının bir 

unsurudur. Araştırma kurumları ve endüstri arasındaki diyalogu arttırarak laboratuarlarda 

elde edilen bilgi ve becerilerin endüstriye ve ekonomiye aktarılmasına katkıda bulunurlar. 

Yeni teknoloji şirketleri bölgesel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlarlar. Bu sadece 

merkezdeki şirketlerle değil, bölgedeki diğer üretici ve tüketicilerle birlikte sağlanabilir. 

Merkezler, sadece mevcut durumun korunması değil, aynı zamanda merkez çevresinde 

bulunan şirketlerle işbirliği halinde bulunması ve bu merkezlerin bilgilerin kaynağı 

olmaları nedeniyle bölgesel bilgi ağının oluşturulmasında da etkin rol oynarlar.25 

                                                
24 Feriştah Sönmez, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, e-yaklaşım, Sayı:17, Aralık 2004. 
25 Babacan, s. 27-28.  



 15 

1.4.4.Ülke Ekonomisine Sağladığı Yararlar 

Genel olarak yeniliklerin yaratılması ve yayılması ülke ekonomisine başlı başına 

katkı sağlayan bir olgudur. Yeniliklerin yeni firmaların doğuşuna neden olması, yeni 

firmaların doğuşu ise işletmecilik ilkelerinin teknoloji üretimiyle aynı paralelde 

geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.26 Teknoloji geliştirme bölgelerinin ülke 

ekonomisine faydalı olmak için üstlendiği misyon anahatları ile şöyledir:27 

• Ülkede, üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji 

kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, 

mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni 

kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme 

alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını 

yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak, 

• İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri biraraya 

getirerek kendi aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayacak 

mekanizmalar kurmak. 

• Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik 

değere dönüştürülmesini sağlamak. 

• Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece 

ülkenin  uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak, 

• İleri teknoloji üretme potansiyeli olan şirketlerin kurulmasını ve mevcut 

küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmektir. 

 

                                                
26 Abdullah Kiraz, “Teknoparklar ve Sağlanan Vergisel Avantajlar I”, Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:140, Aralık 
2004. 
27 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Amacı, Misyonu ve Vizyonu”, 
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2541 (03.01.2007)  
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1.5. DÜNYADAKİ UYGULAMALAR 

Bilim ve teknolojinin amacı yetişmiş insangücü kaynaklarını geliştirerek ucuz ve 

kaliteli yeni ürünlerin üretimini sağlamak ve genel refahın seviyesinin arttırılmasına hizmet 

etmektir. Bu nedenle bütün ülkeler, özellikle bilim ve teknolojinin yarattığı ekonomik 

faydaları elde eden gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojiye büyük önem vermektedirler. Son 

yüzyıl içinde dünyada teknolojik gelişme çok boyutlu bir nitelik kazanmış, ülkelerin 

rekabet gücü, insanların refah ve mutluluğunun temel unsurlarından biri haline gelmiştir. 

İleri teknoloji alanlarında gelişmelerin oluşmasında ise bilimsel araştırma-geliştirme 

faaliyetleri önemli rol oynamıştır.28 

1970’li yıllarda petrol fiyatlarında meydana gelen ani yükselmeler, bütün ülkelere 

büyük maliyet artışlarına yol açmış ve bunun sonucunda sanayide durgunluk ve üretimde 

azalma yaşanmıştır. 1970-1980 döneminde sanayide durgunluğu ortadan kaldırmak 

amacıyla özellikle ABD ve Japonya gibi ülkelerde sanayi yeni AR-GE faaliyetlerine 

giderek, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla yakın bir işbirliği başlatmıştır. Dünyada 

yeni bilim ve teknoloji merkezleri büyük ilgi toplamakta ve bu merkezlerin kurulmasına 

yönelik girişimlerin son yıllarda giderek arttığı izlenmektedir. Dünyada 1980 yılına kadar 

12 tanesi ABD, 7’si Fransa ve Belçika, ikisi de İngiltere’de olmak üzere çok az sayıda 

teknopark olduğu görülmektedir. Bugün ise 200’ün üzerinde teknopark, 600’den fazla iş 

inkübatörü vardır ve her yıl bu sayı %15-20 dolayında artmaktadır. 29 

1.5.1.Avrupa’daki Uygulamalar 

1.5.1.1.İngiltere 

İngiltere’de kurulan ilk teknopark 1972’de kurulan Heriot-Watt araştırma parkıdır. 

Aynı yıl Cambridge Bilim Parkı da kurulmuştur. 1972’den sonra 10 yıl kadar başka park 

kurulmamıştır. 1982 yılında Merseyside Bilim Parkı, 1983 yılında Aston, Bradford, Leeds 

ve Glasgow Bilim Parkları, 1992 yılında Emmerson Bilim Parkı ve Cranfield Teknoloji 

                                                
28 Feriştah Sönmez, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, e-yaklaşım, Sayı:17, Aralık 2004. 
29 Feriştah Sönmez, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, e-yaklaşım, Sayı:17, Aralık 2004. 
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Enstitüsü kurulmuş ve 1992’de bilim parkı sayısı 40’a ulaşmıştır.30 Bu sayı 1997’de 50’ye 

ulaşmıştır.  

2003 yılında UKSPA’ya tam üye olan 55 adet, ortak üye olan 7 adet teknoloji 

geliştirme merkezi bulunmaktadır. Toplamda 1.000.0000 m2’lik alana yayılmış bu 

merkezlerde yerleşik olan 1.700 şirkette, yaklaşık 41.000 kişi istihdam edilmekte ve yılda 

23.700 m2’lik yeni alan inşasına ihtiyaç duyulmaktadır.31 Bu veriler İngiltere ekonomisinde 

teknoparkların önemini göstermektedir. 

İngiltere’de teknoparkların gelişmesi konusunda temel faktör, üniversiteler 

üzerindeki ekonomik ve politik baskılar olmuştur. 1981 yılında Üniversite Bağış Komitesi 

(Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından üniversitelere ayrılan fonların dağılımıyla görevli 

olan komite) tarafından İngiliz üniversitelerinin bütçeleri kısıtlanmıştır. Bu kararın en ağır 

ve olumsuz etkisi bütçelerindeki bağış desteği % 44 oranında azalan yeni teknik 

üniversitelerde olmuştur. Bu durum, üniversitelerin maliyetleri düşürmek ve gelirleri 

arttırmak zorunluluğuyla karşılaşmalarına yol açmıştır. Başlangıçta, kadroların azaltılması 

ve danışmanlık gelirlerinin arttırılması gibi kısa vadeli önlemler alınmıştır. Daha sonra, 

üniversiteler, uzun dönemde sanayi ile daha yakın ve dinamik ilişkilerin gerekliliğini 

kavramışlar  ve azalan kamu fonlarının yerine koyabilecekleri kaynağı sanayiden temin 

edebileceklerini görmüşlerdir.32 

Teknoparklara genellikle üniversitelerin ticari şirketleri, belediye ve özel idareler, 

emlakçı şirketler ve bankalardan kurulu bir ortaklık sahiptir. Her birinin ortak olmakta ayrı 

bir nedeni olmakla birlikte ana amaç, teknoloji, sermaye ve yönetimin bir araya gelmesiyle 

ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir tesisin kurulması ve işletilmesidir. Teknoparkların 

parasal destek, işletme ve yönetim politikaları yerel koşullara bağlı olarak gelişmiş ve 

                                                
30 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sağlanan Vergisel Teşvikler, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 
2004, s. 15.  
31 “Evaluation of the past&future economic contribution of the UK Science Park Movement- Executive 
Summary”, http://www.ukspa.org.uk/downloads/ANGLE_UKSPA_Evaluation_Executive_Summary.pdf 
(02.01.2007) 
32 Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar” 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=yazdir_makale&no=38, (03.01.2007) 
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sonuç olarak bunların her biri farklı özellikler taşıyan merkezler haline gelmişlerdir. 

Parkların kurulmasında yerel ekonomi büyük rol oynamıştır. Ciddi ekonomik durgunluğun 

yaşandığı bölgelerde, yerel yönetimler bu tür merkezlerin kurulmasına öncülük 

etmişlerdir.33 

1.5.1.2.Fransa 

Fransa’da 1969 yılından bu yana çok sayıda teknoloji merkezi kurulmuş ve 

kurulmaktadır. En büyükleri Sophia Antipolis, Grenoble-Meydan ve Toulouse’tadır. Sophia 

Antipolis Teknoloji Parkı 1005 şirketi barındırmaktadır ve dünyadaki en başarılı 

örneklerden biridir. Ana faaliyet alanları bilgisayar ve uzaktan veri işleme, elektronik ve 

otomasyon, tıp, eczacılık, kimya, biyoteknoloji ve eğitimdir.34 

1.5.1.3.İtalya 

İtalya’da Bari yakınlarında Technopolis Novus Ortus’un kuruluşu, bilim ve 

teknoloji parklarının bu ülkedeki doğuşu olarak kabul edilir. Temel amaçları arasında sosyo 

ekonomik sistem içinde verimliliği ve rekabeti arttırmak, ileri derecede uzmanlaşmış 

alanlarda iş olanakları yaratmak, özel girişimin gelişmesini ve yeni firmaların kurulmasını 

desteklemek olan bu merkezin kuruluş kararı, İtalya Hükümeti tarafından alınmış olup 

IBM-Italy, FIAT, Olivetti gibi büyük firmaların aktif katılımı sonucu bölgede hızlı bir 

gelişim göstermiştir. Park, 1984 yılında 100 araştırmacı ve teknisyenle 1000 m2’lik alan 

üzerinde kurulmuştur. Çalışma alanları, mikro elektronik, uydu sistemleriyle ilgili coğrafi 

bilgi sistemleri oluşturma, robotik ve bilgisayar ağlarından oluşmaktadır. İtalya’daki diğer 

önemli teknoloji parkları Polo Technologico Bicocca, Venedik Araştırma Merkezi ve 

Trieste Research Area’dır.35 

                                                
33 Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar” 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=yazdir_makale&no=38, (03.01.2007) 
34 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 15. 
35 Babacan, s. 47.  
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1.5.2.Kuzey Amerika’daki Uygulamalar 

Teknopark kavramını en geniş ölçüde ve en önce uygulamaya aktarmış ülke 

ABD’dir. ABD’deki teknoparkların çoğu, hükümet tarafından parasal olarak 

desteklenmiştir. Hükümetin desteği, 1973 yılında National Science Foundation (NSF) 

kontrolünde, 20 üniversite-sanayi araştırma merkezi kurulmasıyla başlamıştır. En eski ve 

olgunlaşmış üç teknoparkın (Research Triangle Park, Silicon Valley ve Route 128) yanı 

sıra, çok küçük alandan 10.000 dönüme kadar alanı kapsayan ölçekte 150’nin üzerinde 

teknopark şu anda faaliyet halindedir.36 

Research Triangle Park (RTP) kamu ve özel sektörün ortak girişimiyle iş dünyası 

ve akademisyenlerin katkılarıyla 1959 yılında kurulmuştur. Parkın bugün ulaştığı nokta ile 

ilgili bazı veriler şöyledir:37 

• 7.000 dönümün üzerinde bir araziye sahip olan parkın uzunluğu 8 mil, 

genişliği 2 mildir. 

• Parkta Ocak 2007 itibariyle aktif durumda olan 157 şirketten, 132’si AR-GE 

alanında faaliyet göstermektedir. 

• Parkta çalışan 39.000 personelin %97,3’ü AR-GE alanındaki şirketlerde 

çalışmaktadır. 

• Personelin %82’si çok uluslu şirketlerde çalışmaktadır.  

• Parkta çalışan personelin ortalama yıllık geliri 56.000 USD’dir. 

• Parkta bulunan firmalar, biyoteknoloji, kimyasal ürünler, mikroelektronik, 

istatistik, malzeme bilimleri, telekomünikasyon, ilaç, yazılım, bilgisayar 

parçası üretimi gibi çeşitli alanlarda faaliyette bulunmaktadır. 

• Parkta faaliyette bulunan firmalar arasında en çok çalışanı bulunanlar ve 

çalışan sayıları şu şekildedir; 

 

                                                
36 Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar” 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=yazdir_makale&no=38, (03.01.2007) 
37 “Facts and Figures: Fact Sheet”, 
http://www.rtp.org/index.cfm?fuseaction=page&filename=facts_and_figures_fact_sheet, (09.03.2007) 
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Tablo 1 
     Research Triangle Park’taki Başlıca Firmalar ve Çalışan Sayıları  

FİRMA 
ÇALIŞAN 
SAYISI 

IBM 10.800 
GlaxoSmithKline 5.000 
Cisco Systems 3.400 
Nortel Networks 2.800 
RTI International 2.500 
US EPA 1.500 
National Institute of Environmental Health Sciences 1.000 
Diosynth Biotechnology 900 
Sony Ericsson 750 
Bayer CropScience 500 
Biogen IDEC 500 
BASF Corporation Agricultural Product Center 500 

 Kaynak: http://www.rtp.org/index.cfm?fuseaction=page&filename=facts_and_figures_fact_sheet, 
(09.03.2007) 

 

Silikon Vadisi (Silicon Valley) Kuzey California’nın San Francisco Körfezi 

Bölgesi’ne verilen isimdir. Bu terim, başında bu bölgedeki teknoloji alanında faaliyet 

gösteren firmaların genel adı olarak kullanılırken, zamanla yüksek teknoloji sektörünün 

genel adı olarak kullanılır olmuştur. 

San Francisco körfez bölgesi bir dönem ABD Deniz Kuvvetlerinin üssü olduğu 

için , donanmaya ekipman satmak için kurulan teknoloji firmalarının toplandığı bir bölge 

olmuştur. Donanmanın batı kıyısı operasyonlarını San Diego’ya taşımasının ardından bu 

bölgede arazi satın alan NASA havacılık konusunda araştırmalar yapmaya başlamış, bunun 

sonucunda bölgede havacılık firmaları çoğalmıştır. 1939 yılında Hewlett-Packard’ın 

kurulmasıyla bölgede savunma sanayii dışında faaliyet gösteren firmalar da kurulmaya 

başlamıştır. 1953’de Bell firmasından ayrılan William Shockley isimli bir mühendis 

1956’da California bölgesine dönerek kendi şirketini kurmuştur. Transistörlerde yarı-

iletken madde olarak silikonun kullanılabileceğini bulan Shockley, bu alanda yapılan 

çalışmaların öncüsü olmuştur. 1957’de Shockley’in yanında çalışan 8 mühendisin ayrılarak 

kurdukları Fairchild Semiconductor; AMD, Signetics, Intel gibi pek çok firmanın 

kurucularının ilk çalıştığı firma olmuştur. 1970 ‘lere gelindiğinde bölgede yarı-iletkenler 
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üreten pek çok firma, bu firmaların ürettiği parçaları kullanarak bilgisayar üreten ve 

programcılık alanında da faaliyet gösteren firmalar bulunmaktaydı. 1970’li ve 1980’li 

yıllarda bilgisayar işletim sistemleri ve yazılımlar konusundaki yeniliklerin büyük kısmı 

Silikon Vadisinde yapılan çalışmaların ürünüdür. Mouse, hipertekst bazlı işbirliği araçları, 

grafiksel kullanıcı arayüzleri, mürekkepli yazıcılar, lazer yazıcılar, betacam kayıt ve 

görüntüleme sistemleri, ethernet, post script gibi yeni buluşlar Silikon Vadisindeki Xerox, 

Hewlett-Packard, Ampex, Doug Engelbart gibi yatırımcılar tarafından icat edilmiştir. 

Silikon Vadisi bugün de yazılım ve internet hizmetleri alanındaki yeniliklerin odağı olmayı 

sürdürmektedir. Internet firmalarının NASDAQ’da 2000’li yıllarda yaşadığı büyük düşüşe 

rağmen Silikon Vadisi dünyanın önde gelen AR-GE merkezlerinden biri olma özelliğini 

korumaktadır. 2006 yılında Wall Street Journal’da yayınlanan bir araştırmaya göre ABD’de 

teknolojik gelişmelerin en fazla olduğu (alınan patent sayısına göre) 20 şehirden 10’u 

Silikon Vadisindedir. Listenin ilk iki sırasındaki San Jose (3.867 patent) ve Sunnyvale 

(1.881 patent) Silikon Vadisi içinde bulunan şehirlerdir.38 

Silikon Vadisinde bulunan ve Fortune 1000 listesine giren şirketler şunlardır:39 

Adobe Systems, Advanced Micro Devices (AMD), Apple Inc, Cisco Systems, E Bay, 

Electronic Arts, Google, Yahoo, Hewlett-Packard, Intel, Oracle Corporation, Xilinx, 

NVIDIA Corporation, Network Appliance, Symantec, Sun Microsystems, National 

Semiconductor. 

1.5.3.Asya’daki Uygulamalar 

1.5.3.1.Çin 

1990’lı yılların başından itibaren Çin Hükümeti teknoloji geliştirme bölgeleri 

kurulmasını desteklemeye karar vermiştir. Başlatılan Torch (Huoju) programı ile 53 şehirde 

teknoparklar açılmıştır. Devlet bu teknoparkların kurulmasına vergi teşvikleri yoluyla 

destek vermiştir. Parkların kurulmasındaki amaç teknoloji gelişimi ve transferini 

                                                
38 “Silicon Valley”, http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley , (09.03.2007) 
39 “Silicon Valley”, http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley , (09.03.2007) 
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hızlandırmak ve park içindeki veya yakınındaki akademik ve finansal kurumların 

faaliyetlerinin etkisiyle sinerji yaratmaktır.40  

Çin’deki teknoparklarda yatırım yapmayı teşvik etmek ve yeni firma kuruluşlarını 

özendirmek için bazı vergi teşvikleri uygulanmaktadır. Teknoparklardaki yeni firmalar 2 yıl 

boyunca kurumlar vergisinden muaf olacaklardır. Üretimde kullanılacak hammaddenin 

serbestçe ithal edilmesine izin verilmektedir. Bir firmanın teknoloji transferi yoluyla elde 

ettiği gelirlerin ilk  300.000 yuan’lık kısmı vergiden muaftır. Entellektüel sermayenin ve 

benzeri maddi olmayan duran varlıkların firmanın sermayesine eklenmesi kabul 

edilmektedir. Teknoparklarda yer almak ve vergi teşviklerinden yararlanmak isteyen 

firmalar yüksek teknoloji kullanmak ve ürettikleri ürünleri bir devlet kurumuna onaylatmak 

zorundadırlar. Firmaların gelirlerinin en az yüzde üçünü araştırma geliştirme faaliyetlerine 

ayırmaları da zorunludur. Bu kriterlere uyulup uyulmadığı her yıl kontrol edilir ve kriterlere 

uymadığı tespit edilen firmalar vergi teşviklerinden yararlanamazlar.41 

1.5.3.2.Güney Kore 

Teknoloji odaklı ekonomik gelişme, son 40 yıldır Güney Kore merkezi 

hükümetlerinin izlediği ekonomi politikalarının temelini oluşturmuştur. Güney Kore’de 

teknolojik yeniliklerin ekonomik gelişmenin temelini oluşturduğuna inanan merkezi ve 

yerel hükümetler, özel sektör, üniversiteler ve araştırma enstitüleri işbirliği yaparak 

teknopolisleri kurdular. Teknopolis modeliyle kurulan işbirliği, bu işbirliğini oluşturan 

tarafların her birinin uzmanlaştığı alanda faaliyet göstermesini ve böylece zaman ve enerji 

kaybını minimize etmeyi, sinerjiyi ise maksimize etmeyi hedeflemektedir. G. Kore 

uygulamasında hükümet; planlayıcı, koordinatör, işletmeci ve finansör olarak önemli bir rol 

üstlenmiştir. Teknopolis programı, Güney Kore’de  tarım ve balıkçılığa bağımlı olan 

ekonomik yapıyı yenilemek için uygulanan ulusal kalkınma politikasının önemli bir parçası 

                                                
40 Albert Guangzhou Hu, “Technology Parks and Regional Economic Growth in China” 
http://courses.nus.edu.sg/course/ecshua/China%20science%20park-Aug%2005.pdf (23.04.2007) 
41 Albert Guangzhou Hu, “Technology Parks and Regional Economic Growth in China” 
http://courses.nus.edu.sg/course/ecshua/China%20science%20park-Aug%2005.pdf (23.04.2007) 
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olmuştur. Bu programdan beklenen başka bir katkı da Seul çevresinde yoğunlaşan 

ekonomik hareketlilik ve işletmeleri ülkenin diğer şehirlerine dağıtmaktır.42 

Güney Kore’deki teknopolislerin gelişimi 3 evrede incelenebilir. 1973-1988 

dönemini kapsayan birinci evrede merkezi hükümetin girişimiyle ilk teknopolis olan 

Taedok Science Town (TST) kurulmuş, TST’nin kuruluşu başkent Seul dışında ekonomik 

ve akademik anlamda bir cazibe merkezi oluşturulmasında ve nüfus yoğunluğunun 

azalmasında etkili olmuştur. 1989-1995 dönemini kapsayan 2. evrede ise ABD ve 

Japonya’daki benzer uygulamalar örnek alınmış, büyükşehirler dışındaki alanlarda bölgesel 

gelişmeyi sağlayacak yüksek teknolojili işletmeler kurmak, bölgesel gelişmeyi sürdürmek 

için AR-GE faaliyetlerini desteklemek ve insanların çalışığ yaşayabileceği yeni alanlar 

yaratmak hedeflenmiştir. 1992 de başladığı ve halen sürdüğü kabul edilen üçüncü evrede 

ise önceki ikisinden farklı olarak özel sektör inisiyatif almıştır. Yerel yönetimlerin de 

desteği sağlanmıştır.Teknopolislerin kurulacağı yerlerin seçiminde ise yine merkezi 

yönetim belirleyici olmuştur. Merkezi yönetimin bu seçimi yaparken dikkate aldığı kriterler 

büyük bir şehre yakınlık, üniversite ve araştırma enstitülerine yakınlık, bölgede mevcut 

sanayi kolları, dengeli bölgesel kalkınmayı sağlamak için uygulanması gereken politikalar 

ve sosyal altyapıdır. Programın amacına ulaşması için yerel yönetimler ve üniversitelerin 

sürece daha aktif biçimde katılımını sağlamanın gerekli olduğunu gören merkezi hükümet 

üçüncü evreden itibaren daha çok düzenleyici ve kontrol edici role geçerek sürecin 

işleyişini yerel yönetim ve üniversiteler ile özel sektöre devretmiştir. Yerel  yönetimler 

tarafından hazırlanan yeni teknopolis projeleri merkezi yönetime sunulmakta ve eğer 

merkezi yönetim tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğu belirlenirse maddi olarak 

desteklenmektedir.43 

                                                
42 Tae Kyung Sung ve Chong Min Hyon, “Government Policy on Technopoleis Development in Korea”, 
http://ic2.org/publications/TFSC-Paper.pdf (23.04.2007)  
43 Tae Kyung Sung ve Chong Min Hyon, “Government Policy on Technopoleis Development in Korea”, 
http://ic2.org/publications/TFSC-Paper.pdf (23.04.2007)  
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1.5.3.3.Hindistan 

Dünyanın 2. büyük İngilizce konuşan insan kaynakları potansiyeline sahip olan 

Hindistan’da Yazılım Teknoloji Parkları (YTP) ler için çeşitli avantajlar sunan bir plan 

hazırlanmıştır. Bu plana göre YTP’lere sağlanan avantajlar şunlardır:44 

• Bir YTP birimi bağımsız bir birim veya herhangi bir YTP içinde yerleşmiş 

birimlerden biri olabilir. 

• YTP birimleri Hindistan’ın herhangi bir bölgesinde kurulabilir. 

• YTP’lere destek planı çerçevesinde , geliştirme ve yazılım ihracı yapmak 

amacıyla YTP kuran bir organizasyon gerekli altyapı ekipmanları vergisiz 

olarak ve ihracat zorunluluğu olmaksızın ithal edebilir. 

• YTP’ler tarafından oluşturulan merkezi altyapı eğitim ve araştırma 

kuruluşlarının kullanımına açıktır. 

• YTP birimleri faaliyette bulundukları ilk 8 yılın beşinde gelir vergisinden 

muaftırlar. 

• YTP’ler gümrük mevzuatı bakımından serbest bölge sayılırlar. 

• YTP’lerde yabancı sermaye oranı konusunda sınırlama yoktur. 

• YTP’lerde yatırım yapan yabancı sermaye elde ettiği karı vergisini 

ödedikten sonra (tahakkuk eden vergi varsa) kendi ülkesine serbestçe 

transfer edebilir.  

• YTP planının sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar, 

proje, pazarlama ve iş planlarıyla birlikte plan yöneticisine başvurarak 

                                                
44 Rick Petree, Radoslav Petkov ve Eugene Spiro, “Technology Parks- Concept and Organization”, 
http://pdc.ceu.hu/archive/00002489/01/Tech_Parks_CED.pdf (20.04.2007)  
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onay almalıdırlar. Yabancı sermaye katkısı bulunan projeler bir kurul 

tarafından değerlendirilmekte ve onay süreci 8-10 hafta sürmektedir. 

 

1.6.ULUSLARARASI TEKNOPARK KURULUŞLARI 

1.6.1.International Association of Science Parks (IASP)  

IASP dünya çapında bilim ve teknoloji parkları tarafından oluşturulan bir birliktir. 

Haziran 2007 itibariyle Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı 

Asya bölgelerindeki 73 ülkeden 346 üyesi bulunmakta ve bu 346 üye 12.000 firmaya 

evsahipliği yapmaktadır. IASP konferans ve yayınlarla eğitim hizmetleri verirken, kurduğu 

interaktif web sitesi vasıtasıyla teknoloji parkları ve firmalar arasında işbirliği imkanları 

yaratmakta, danışmanlık ve pazarlama hizmetleri de vermektedir.45 

1.6.2.Association of University Research Parks (AURP) 

1986 yılında üniversite bünyesinde kurulan araştırma parklarının yöneticileri 

tarafından Tempe, Arizona’da araştırma parklarının geleceğini tartışmak üzere düzenlenen 

uluslararası bir konferansın ardından özel olarak tasarlanmış alanlarda yapılan AR-GE 

faaliyetlerine artan ilgi nedeniyle kurulmuştur. AURP, akademi-endüstri ilişkilerini 

geliştirmek, yenilikleri ve akademik dünyadan özel sektöre bilgi transferini teşvik eden 

bilim ve teknoloji parklarını temsil eden, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. 

Dünya çapında 350’den fazla üyesi bulunmaktadır. AURP’nin misyonu üniversiteler, 

hükümetler ve sanayi arasındaki işbirliği vasıtasıyla ekonomik rekabet gücünü ve 

yenilikçiliği teşvik eden araştırma parklarının gelişmesini ve faaliyetlerini desteklemektir.46 

                                                
45 “IASP-International Association of Science Parks”, http://www.iasp.ws./publico/index.jsp?enl=1 
(01.06.2007)  
46 “AURP- More About AURP”, http://www.aurp.net/more/mission.cfm?printPage=1& (01.06.2007)  
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1.6.3.European Business and Innovation Centre (EBN) 

EBN, Avrupa Komisyonu ve Avrupalı sanayi liderleri tarafından kurulan, 

Avrupa’daki 160 iş ve yenilik merkezi ve inkübatörler, girişim merkezleri gibi benzer 

kuruluşları bir araya toplayan bir kurumdur. Brüksel’deki merkezinde faaliyet gösteren 

EBN’in misyonu iş ve yenilik merkezlerini Avrupa Birliği içinde ve dışında desteklemektir. 

EBN, üyelerine teknik destek, lobi desteği, marka yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır.47  

  
 

 

                                                
47 “EBN”, http://www.ebn.be/content/main.asp?PageID=12&MenuGroup=1&MenuNum=4 (01.06.2007)  
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2.TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 

UYGULAMASI 

2.1.KURULUŞ AMAÇLARI 

Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden birisi bilim ve teknolojiye verdikleri 

önem ve bu konuda araştırma ve geliştirmeye ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ve 

aldıkları sonuçlarda görülmektedir. Ülkelerin araştırma geliştirme harcamaları için 

ayırdıkları kaynağın ölçüsü, gayri safi yurt içi hasıladaki AR-GE harcamalarının payıdır.48 

Devletler, araştırma geliştirme faaliyetlerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranını 

arttırmak ve bu suretle bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandırmak için teşvik edici 

çeşitli uygulamalarda bulunmaktadırlar. 

Bu uygulamalar, kimi zaman üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların desteklenmesi 

için doğrudan kaynak aktarılması şeklinde olabileceği gibi, bazı vergi teşviklerinin 

sağlanması yoluyla da olabilir. Teknolojik yenilikler beraberinde verimlilik artışını da 

getirmekte, ekonomide mevcut kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Böylece 

sektörler arasındaki dengeler yüksek, ileri teknoloji gerektiren sektörler lehine 

değişmektedir.49 

Dünyada bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

de bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması, içinde bulunduğumuz küreselleşme 

sürecinde önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkenin gelişmişlik düzeyinin 

belirlenmesi, verimliliğin, rekabetin, milli gelirin ve yabancı sermayenin artırılması ancak 

bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımlarla mümkün olabilmektedir. Bu gelişmeler ışığında 

ülkemizde araştırma ve geliştirme alanında yapılacak faaliyetleri teşvik edip arttırma 

yolunda önemli bir adım olarak yürürlüğe giren 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

                                                
48 Bünyamin Öztürk ve Mustafa Özer, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Vergi Avantajları”, Vergi 
Sorunları, Sayı:178, Temmuz 2003, s. 9. 
49 Ayfer Kayacan, “Teknolojik Yeniliklere ve Araştırma-Geliştirme Harcamalarına Yönelik Vergisel 
Teşvikler”, Vergi Sorunları, Sayı:163, Nisan 2002, s. 97. 
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Kanunu’nun 1. maddesinde Kanunun amacı “üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları 

ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke endüstrisinin uluslararası rekabet edebilir 

ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe 

ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 

verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, 

teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni  

ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları 

da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 

vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 

teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı 

sağlamaktır.” şeklinde belirtilmiştir.50  

2.2.YASAL DÜZENLEMELER 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili temel yasal düzenleme 4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’dur. 06.07.2001 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin tanımı, kuruluşu, 

işleyişi ve sağlanan vergisel teşviklerle ilgili temel düzenlemeleri içermektedir. 4691 Sayılı 

Kanun’un vergi teşvikleriyle ilgili maddelerinde değişiklikler yapan 5035 Sayılı Kanun 

02.01.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4691 Sayılı 

Kanun’un uygulanmasına ilişkin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği de 

19.06.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4691 ve 5035 

Sayılı Kanunlarla düzenlenen vergi teşviklerine ilişkin detaylı açıklamalar Maliye 

Bakanlığı’nca 28.10.2003, 15.03.2004 ve 04.03.2005 tarihlerinde yayımlanan 3 adet 

sirküler ile yapılmıştır.  

Bölgenin kuruluş işlemleri, yönetici şirketle ilgili hususlar, bölgede çalışacak 

personel ve bölgenin denetimi ile ilgili konularda mevzuatta yer  alan hükümler aşağıda 

incelenmiştir.  

                                                
50 Atilla Uyanık, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergisel Teşvikler”, Vergici ve Muhasebeciyle 
Diyalog, Sayı:190, Şubat 2004, s. 105.  
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2.2.1.Kuruluş İşlemleri 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi gereğince, Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi ile ilgili başvurular Kurucu Heyet tarafından yapılır. Kurucu Heyet, 

mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik 

donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma 

elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan birimlerle, üniversite, 

bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden 

oluşan heyettir. Bölge başvurularını değerlendirmek üzere Bakanlık Sanayi Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlık 

tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel temsilcinin katılımı 

ile bir Değerlendirme Kurulu oluşturulur.51  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre: 

“Bölgenin kurulacağı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve yörede yeterli AR-

GE ve sanayi potansiyelinin olması şartı aranır. 

Kurucu Heyet ayrıca Bölge kurulması için öngördüğü alanın Kurucu Heyette yer 

alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya 

enstitüsüne yakınlığını veya bu kuruluşların arazileri içinde olmasını, bulunduğu yöredeki 

sanayici ve  girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik 

durumunu, sosyal ve teknik altyapısını, ülke kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve 

varsa Çevre Düzeni Planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastro durumunu, tahsis 

ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları 

üzerinde ve/veya yakınında yer aldığını dikkate alır. 

                                                
51 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 22. 
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      Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, 

tarım alanları, mera ve orman alanları, milli parklar, sit alanları, turizm alanları ve 

merkezleri, askeri yasak bölgeler, özel çevre koruma bölgeleri, uluslararası sözleşmelere 

tabi olan alanlar Bölge kurmak amacıyla seçilemez. Ancak yukarıda belirtilen hakkında 

kısıtlılık hali bulunan alanlar içerisinde ilgili mevzuatların Bölge yeri olarak seçilmesine 

imkan tanıdığı alanlar Bölge yeri olarak seçilebilir. Seçilen yer ile ilgili olarak kısıtlılık hali 

bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatların Bölge 

yeri olarak seçilmesine imkan tanındığı ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.”  

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş başvurusu Kurucu Heyet tarafından Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Bölge 

kuruluşu için nihai karar Değerlendirme Kurulu tarafından verilir. 

Değerlendirme Kurulu bölge kuruluş başvurusunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 11. maddesinde belirtilen şu ölçütler bakımından 

değerlendirerek kararını verir:52 

1. Seçilen yerin kalkınma planları, varsa üst ölçekli plan kararları ve diğer yer 

seçimi kriterleri açısından uygunluğu, 

2. Yöredeki mevcut AR-GE, sanayi potansiyeli varlığının yeterliliği, 

3. Bölge kuruluşunda işbirliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün yeterliliği, 

4. Kurulacak bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların kanun amacına 

uygunluğu, 

5. Yöredeki üretim, Pazar ve sektör beklentilerinin bölge faaliyet dinamizmine 

olumlu etki yapacak düzeyde olup olmadığı, 

6. Kurulacak bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin 

mümkün olup olamayacağı, 

7. Kurulacak bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel 

gelişimine olası katkıları, 

                                                
52 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, md. 11.  
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8. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların kurulacak bölge oluşumu ve 

başarısına yapacakları olası katkıları, 

9. Bölgede yer alacak girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin AR-GE 

ve yazılım faaliyetleri bakımından yeterliliği, 

10. Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin 

bölge kuruluşu ve işletilmesinde yeterliliği. 

Değerlendirme Kurulu bölge kurulması başvurusunu uygun bulduğu takdirde, 

kuruluş başvurusu Bakanlar Kurulu’na sunulur ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen 

bölge Resmi Gazete’de yayımlanır.  

2.2.2.Yönetici Şirketler 

Yönetici şirketlerin kuruluşu ile ilgili açıklamalar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yapılmıştır. Buna göre:53 “Bölge 

kuruluş kararının Resmi Gazetede yayımlanıp Kurucu Heyete bildirimi yapıldıktan sonra; 

Kurucu Heyeti oluşturan temsilcileri ortaya koyacakları katılım paylarına göre, Bölgenin 

yönetimi ve işletilmesinden sorumlu anonim şirket statüsünde yönetici şirket kurulur. 

Ancak şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket ana sözleşmesi Genel Müdürlük 

tarafından Kanun ve yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenir. Genel Müdürlük gerekli 

gördüğü hallerde yönetici şirketin ara sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu 

açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur. 

Kurucu Heyet anonim şirket oluşumunu Bölge başvurusundan önce 

gerçekleştirmiş ise, yönetici şirket statüsü ile faaliyetlerine başlayabilmesi için Bölgenin 

ilanından sonra şirket ana sözleşmesini Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük tarafından 

yapılan inceleme sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa ana sözleşme 

değişikliklerinin yapılması istenir. 
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Yönetici şirketin faaliyete geçmesinden sonra, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda 

şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması öngördüğü  takdirde yapılacak değişiklikler 

Genel Müdürlüğün ön iznine tabidir.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. 

maddesinde yönetici şirketin kurucuları arasında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar 

sayılmıştır. Buna göre:54 “Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin 

kurucuları arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunması şartı 

aranır. Bu kurum ve kuruluşlar, şirketleri ve/veya vakıf işletmeleri ile de yönetici şirkete 

iştirak edebilirler. 

Yönetici şirkete ayrıca; 

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, 

b) Yerel yönetimler, 

c) Bankalar ve finansman kurumları, 

d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, 

e) AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler, 

f) İlgili kamu kuruluşları, 

g) İhracatçı Birlikleri 

kurucu ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler. 

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete 

iştirak edebilirler.” 

Yönetici şirketin Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması, yönetimi ve 

işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre:55 “Yönetici şirket; 
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     a) Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, 

yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi 

ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, 

       b) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve 

değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, 

       c) Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre 

şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, 

      d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel 

termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş 

programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, 

      e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 

gerekli işlemlerin yapılması, 

     f) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava 

kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, 

yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda 

ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

gerekli önlemlerin alınması,56 

     g) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm 

bina sigortalarının yaptırılması, 

     h) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve 

akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi 

yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz 

olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, 

fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve 

onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin 

sağlanması, 
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     i) Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve 

gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve 

gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, 

     j) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi 

ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, 

     k) Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi, 

     l) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin 

olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon 

içerisinde karşılanması, 

     m) Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri 

yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin 

oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 

kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği 

hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, 

     n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, 

AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak 

belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, 

     o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki 

çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde 

Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, 

     p) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, 

aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu 

süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin 

edecek gerekli önlemlerin alınması, görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.57 

     

 Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, 

inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile 

marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk 
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sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin 

sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak 

ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve 

teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile 

ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük 

olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, 

bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerde ilgili 

olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek 

konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve 

kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.”  

2.2.3.Bölgede İstihdam Edilecek Personel 

Bölgede istihdam edilecek personelin nitelikleriyle ilgili düzenlemeler Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye 

göre:58 “Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma 

mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve 

vasıflı AR-GE personeli çalıştırabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan 

faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları 

kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev 

alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri 

karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli 

olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile 

ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı 

Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı 
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Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı 

hükümleri uygulanmaz. 

 Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt 

içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları 

Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli 

olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler 

üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite 

Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile 

bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin 

yönetiminde görev alabilirler.” 

2.2.4.Bölgenin Denetimi 

Bölgede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi olan konular Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 38. maddede açıklanmaktadır. Bu maddeye 

göre: “59 

 
     a) Bakanlık, yönetici şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş 

faaliyet ve uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek veya gerekli gördüğü 

hallerde yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler. 

     b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici 

şirketi ve üçüncü şahısları uyarır ve belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca uygun 

faaliyete geçirilmesini ister. 

     c) Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacın gerçekleştirilmesinde yeterli 

olmayacağının anlaşılması durumunda Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak yönetici 

şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya feshini isteyebilir. Yönetici şirketin feshi halinde, 

şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, 
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Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları 

kamulaştırır ve bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete  verebilir. 

     d) Denetim sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim 

elemanına vermekle yükümlüdür.” 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre: 

“Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan yönetici şirket, girişimciler, 

araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan sponsor 

firmaların denetlenmesi Maliye Bakanlığınca yürütülür.” 

2.3.FAALİYETTE BULUNAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Mayıs 2007 itibariyle Türkiye’de 

kuruluşu tamamlanmış 23 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgeler 

şunlardır: 

Tablo 2 

Kuruluşu Tamamlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 

SIRA 
 

BÖLGE ADI  
YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE 

TARİH VE SAYISI  
ALANI 
(M2)  

O.D.T.Ü. TEKNOKENT TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ  

4691 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 
uyarınca Bölge olarak kabul ve ilan 
edilmiştir.  

BÖLGE SINIRLARI İLANI :  10.06.2003 Tarih ve 25134 Sayılı 
Resmi Gazete  

1.136.930  

Ostim 
Kuluçka 

Merkezi : 
12.000  

1  

EK ALANLAR :  30.04.2004 Tarih ve 25448 Sayılı 
Resmi Gazete  

MET 
Merkezi : 

70.000  

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA 
MERKEZİ TEKNOPARKI  

4691 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 
uyarınca Bölge olarak kabul ve ilan 
edilmiştir.  2  

BÖLGE SINIRLARI İLANI :  10.06.2003 Tarih ve 25134 Sayılı 
Resmi Gazete  

560.000  
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İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ  

12.11.2002 Tarih ve 24934 Sayılı 
Resmi Gazete  2.184.000  

3  
EK ALAN :  08.08.2003 Tarih ve 25193 Sayılı 

Resmi Gazete  4.200  

4  ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ  

12.11.2002 Tarih ve 24934 Sayılı 
Resmi Gazete  372.863  

5  GOSB TEKNOPARK TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ  

12.11.2002 Tarih ve 24934 Sayılı 
Resmi Gazete  124.287  

Arı 
Teknokent-

1 : 
1.832.815  İTÜ ARI TEKNOKENT TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRME BÖLGESİ  
10.01.2003 Tarih ve 24989 Sayılı 
Resmi Gazete  

Arı 
Teknokent-
2 : 106.000 

6  

EK ALAN :  10.06.2003 Tarih ve 25134 Sayılı 
Resmi Gazete  49.722,39  

1 Numaralı 
Alan : 

326.204  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

10.01.2003 Tarih ve 24989 Sayılı 
Resmi Gazete  
05.03.2005 Tarih ve 25746 Sayılı 
Resmi Gazete (1 ve 2 nolu alan 
sınırları değiştirildi)  

2 Numaralı 
Alan : 

1.077.488  
Ek 1 a alanı 

: 29.669  

7  

EK ALANLAR :  

30.04.2004 Tarih ve 25448 Sayılı 
Resmi Gazete  
26.08.2004 Tarih ve 25565 Sayılı 
Resmi Gazete (Düzeltildi)  

Ek 1 b alanı 
: 683.723  

8  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

10.04.2003 Tarih ve 25075 Sayılı 
Resmi Gazete  200.000  

9  ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ  

10.04.2003 Tarih ve 25075 Sayılı 
Resmi Gazete  503.147  

10  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

10.04.2003 Tarih ve 25075 Sayılı 
Resmi Gazete  103.129  

11  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

08.08.2003 Tarih ve 25193 Sayılı 
Resmi Gazete  200.000  

TGB 1 : 
322.834,49 

12  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ  

08.08.2003 Tarih ve 25193 Sayılı 
Resmi Gazete  
05.03.2005 Tarih ve 25746 Sayılı 
Resmi Gazete (1 nolu alan sınırları 
değiştirildi)  

TGB 2 : 
2.513,59  

TGB 1 : 
387.169  
TGB 2 : 
120.986  

13  BATI AKDENİZ TEKNOKENTİ 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

30.04.2004 Tarih ve 25448 Sayılı 
Resmi Gazete  

TGB 3 : 
1.312.712  

14  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ 30.04.2004 Tarih ve 25448 Sayılı 
TGB 1 : 
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156.368  
GELİŞTİRME BÖLGESİ  Resmi Gazete  TGB 2 : 

120.681  

15  TRABZON TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ  

30.04.2004 Tarih ve 25448 Sayılı 
Resmi Gazete  18.396  

16  ÇUKUROVA TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ  

17.07.2004 Tarih ve 25525 Sayılı 
Resmi Gazete  859.585  

17  ERZURUM ATA TEKNOKENT 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 

05.03.2005 Tarih ve 25746 Sayılı 
Resmi Gazete  60.144  

TGB 1 :   
50.024,728 

TGB 2 :  
14.167,365 

TGB 3 : 
32.214,294 

18 MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ 

18.06.2005 Tarih ve 25849 Sayılı 
Resmi Gazete 

Toplam: 
96.405 

TGB 1 :   
29.530 

TGB 2 :   
82.860 

19 GÖLLER BÖLGESİ TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGESİ 

08.09.2005 Tarih ve 25930 Sayılı 
Resmi Gazete 

Toplam:   
112.390 

20 ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ 

08.09.2005 Tarih ve 25930 Sayılı 
Resmi Gazete 512.487,91 

21 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 

09.05.2006 Tarih ve 26163 Sayılı 
Resmi Gazete 163.138,24 

22 ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 

09.05.2006 Tarih ve 26163 Sayılı 
Resmi Gazete. 115.103 

23 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  

26.01.2007 Tarih ve 26415 Sayılı 
Resmi Gazete 50.820 

 
Kaynak: “Kuruluşu Tamamlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, 
www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2544 (19.05.2007) 

2.3.1.ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi  

ODTÜ Teknokentin hedefleri arasında; Türkiye’nin ar-ge potansiyeline ve 

teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak, nitelikli işgücüne istihdam yaratmak, 

sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol 

oynamak, sanayi-üniversite işbirliğini etkin kılmak, üniversitedeki araştırma altyapısının ve 
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bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak, girişimciliği ve 

yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet 

edebilir nitelikteki firmalara öncelik vermek, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün 

ve hizmet üretimini desteklemek, teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, 

uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından 

birisi olmak yer almaktadır.60 

ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların 

sektörlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:61 

• Yazılım: %51 

• Elektronik: %22 

• Savunma Sanayii: %13 

• Diğer:%14 

2.3.2.Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi  

Bilkent Üniversitesi, Meteksan Grubu ve Tepe Grubu ortaklığıyla kurulan Ankara 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Cyberpark) 2002 yılında kurulmuş, Kasım 2004’te ilk firma 

teknopark alanında faaliyete başlamıştır. Mayıs 2007 itibariyle bölgede 164 adet firma 

faaliyette bulunmaktadır. Bu firmaların sektörlere göre dağılımı şu şekildedir:62 

                                                           

 

 

 

 

 

                                                
60 “Metutech ODTÜ Teknokent”, http://www.metutech.metu.edu.tr/teknokent/genel.php (19.05.2007)  
61 “Metutech ODTÜ Teknokent”, http://www.metutech.metu.edu.tr/sirketler/sektörler.php (19.05.2007) 
62 “Ankara Cyberpark-AR-GE İstatistikleri”, http://www.cyberpark.com.tr/tr/default.asp?id=203 (19.05.2007)  
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                                                            Tablo 3 

                           Ankara TGB’deki Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

 

              

2.3.3.Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 1972 yılında İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı çerçevesinde kurulmuştur.  OECD Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Raporu’na 

göre, tek çok-disiplinli kamu AR-GE kuruluşu olarak belirlenen MAM’ın yedi enstitüsü ve 

bir bölümü vardır. Ar-ge çalışmaları enformatik, yer bilimleri, yeni malzemeler, kimya 

mühendisliği, elektronik, gıda teknolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji çevre ve 

enerji ve tekstil alanlarında çalışan enstitülerce yürütülmektedir.63 

TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Merkezi araştırma-geliştirme yaparak 

bunun sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek isteyen yeni şirketlerin kurulmasına ve 

gelişmesine destek olmak amacıyla 1992 yılından beri hizmet vermektedir. Türkiye’nin bu 

ilk kuluçka veya ilk aşama merkezi, o günden bu yana TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 

TÜBİTAK MAM ile işbirliği içinde çalışan 50’den fazla firmaya ev sahipliği yapmıştır. 

Daha sonraki yıllarda, kuluçka dönemini geride bırakmış olan şirketlerin faaliyet 

gösterebilecekleri TÜBİTAK MAM Teknoparkı’nın kurulması düşüncesi doğmuş ve bu 

amaçla hazırlanan proje Türkiye’nin ilk teknopark projesi olarak 1998 yılında KOSGEB 

                                                
63 Özgür Tek, “MAM Teknoparkı”, Bilim ve Teknik, Cilt:30, Sayı:358, Eylül 1997, s. 84.  

 

Sektör 
Firma 

Sayısı 

Bilişim Teknolojileri 120 

Elektrik – Elektronik 13 

Telekomunikasyon 10 

Savunma Sanayii 4 

Medikal-Biomedikal-Bioteknolojileri 3 

Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Teknolojileri 2 

Çevre 2 

Gıda 2 

Diğer 7 
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tarafından onaylanmıştır. 2002 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu kapsamında bu teknopark teknoloji geliştirme bölgesi sayılmaktadır. Bu bölgede 

faaliyet gösteren firmaların TÜBİTAK enstitülerinin bilim adamları ile işbirliğinde 

bulunma imkanları da  bulunmaktadır.64 

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 380.000 m2’lik alanda altyapısı tamamlanmış 

kapalı alanlar teknoloji geliştirme ve uygulamayı amaçlayan kurum ve kuruluşlara kiraya 

verilmektedir. Bölgede nitelikli ve yeterli enerji, güvenlik hattı, yangından koruma sistemi, 

otopark sistemi, temiz-atık su şebekesi, telekomünikasyon altyapısı gibi hizmetler 

sunulmaktadır. Teknokentteki firmaların ar-ge ve ar-ge’ye dayanan faaliyetleri şunlardır: 

araştırma geliştirmede kullanılacak hammadde ve ara maddelerin alımı ve bu maddeler ile 

yeni teknoloji geliştirilmesi, transfer edilen teknolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması, ürün 

kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ürün 

geliştirilmesi, tasarım, test ve analiz çalışmaları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkacak ürünlerin satılması, araştırma geliştirmeye dayalı prototip geliştirme ve 

sınırlı üretim faaliyetleri ile bu çeşit ürünlerin kalite kontrolü, kalibrasyonu, bu üretimde 

kullanılan hammadde ve ara maddelerin alımı, üretilen maddelerin satımı, depolanması, 

markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi, bakım-onarımı, teknik destek 

faaliyetleri, mühendislik hizmetleri, yazılım ve sistem destek faaliyetleri.65 

Teknoparkta yazılım, bilişim ve savunma sanayii alanlarında faaliyet gösteren 15 

adet firma bulunmaktadır.  

Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetici şirketi olan Marmara Teknokent A.Ş.’de 

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli 

Sanayi Odası ve Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklığı bulunmaktadır.66 

                                                
64 “Marmara Teknokent A.Ş.”, http://www.marmarateknokent.com.tr/tr/v2/tgb_hakkinda.aspx (19.05.2007)  
65 “Marmara Teknokent A.Ş.”, http://www.marmarateknokent.com.tr/tr/v2/tgb_genel.aspx  (19.05.2007)  
66 “Marmara Teknokent A.Ş.”, http://www.marmarateknokent.com.tr/tr/v2/tgb_hakkinda.aspx (19.05.2007) 
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2.3.4.Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yatırımı, 2003 yılı başı nda 

başlamış, 2005 yılı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketinde Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri, 

Polatlı Belediyesi ve özel sektör kuruluşlarının ortaklığı bulunmaktadır.67  

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde makina, otomotiv, bilişim, 

biyoteknoloji, madencilik, gıda, çevre, genetik, tıp, ilaç, elektronik, eğitim ve haberleşme 

alanlarında faaliyette bulunan 33 adet şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin teknoloji 

geliştirme bölgesinde yürüttükleri projelerden bazıları şunlardır:68 

• Otobüs karoseri geliştirme projesi 

• Şirketlerin günlük bakım-onarım, haberleşme, depolama gibi işlerini takip eden 

yazılımların oluşturulması, 

• Elektronik hukuk bilgi bankası oluşturulması, 

• Mineral, çimento, endüstriyel hammaddeler, kömür, agrega, metalik olmayan 

cevherler ve artıklarından geri kazanım proseslerinde verimliliğin, üretim kalitesinin 

ve metal kazanımının arttırılmasına yönelik modelleme-simülasyon destekli 

teknolojik araçların geliştirilmesi projesi 

• Coğrafi bilgi sistemleri uygulama yazılımları, 

• Endüstriyel kimya sanayicilerinin kazalara karşı acil eylem planlarının 

oluşturulması, 

• AB uyum sürecinde KOBİ’lerin çevre mevzuatına erişimi için bilgi sistemi 

oluşturulması, 

• Gen Teknolojileri araştırma-uygulama-yaygınlaştırma projesi, 

• Ülkemiz hammaddelerini kullanarak bazı sağlık sorunları taşıyan bireyler için 

makarna ve benzeri hububat ürünleri üretimi, 

                                                
67 “Hacettepe Teknokent”, http://www.hacettepeteknokent.com.tr/sirket.html (20.05.2007)  
68 “Katılımcılar”, http://www.hacettepetekonokent.com.tr/katilimcilar.html (20.05.2007)  
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• İleri teknoloji ve radyofarmasötik ürünler ve sağlık konularında ar-ge ve ar-ge’ye 

dayalı üretim, 

• Fen deneyleri geliştirme ve üretimi, 

• E-garson projesi (lokanta, tatil köyü gibi işletmelerde müşteri siparişleri takip 

sistemi) 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Bölgesinin faaliyet gösterdiği alanlar; yeni endüstriyel 

ürün ve yeni teknoloji üretimi ve proje bazında AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmalarıdır. 

Bölge katılımcılarından beklenen çeşitli sektörlere yönelik temel, uygulamalı, istatistik, 

mali vs.. yazılımların üretilerek, yurt içi ve yurt dışına pazarlanmasıdır.69 

                                                
69 “Hacettepe Teknokent A.Ş.-Hedefimiz”, http://www.hacettepeteknokent.com.tr/faaliyet.html (20.05.2007)  
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3.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VERGİ 

TEŞVİKLERİ 

 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uygulanacak vergi teşvikleri 4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer almaktadır. Bölgede faaliyet gösteren 

mükellefler, bölgede çalışan ücretliler ve yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri teşvikler 

Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanunla yapılan düzenlemelerde 5035 Sayılı 

Kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler kapsamında, bölgelerde 

faaliyet gösteren mükellefler, bölgede çalışan ücretliler ve yönetici şirketlerin 

yararlanabilecekleri teşvikler şunlardır:70 

• Yönetici şirketlerin Kanun’un uygulamasından elde ettikleri kazançlar 

31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Yönetici 

şirket, bu Kanun’un uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su 

bedeli alınmaz. 

• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgedeki 

yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.  

• Bölgede çalışan, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.  

• Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu 

bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, 

sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki 

teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.  

Bu vergi teşvikleri aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve incelenmiştir.  

                                                
70 Mustafa Türkkot, “AR-GE, Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerine Sağlanan Destekler-II”, Yaklaşım, 
Sayı:142, Ekim 2004, s. 77. 
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3.1.YAZILIM VE AR-GE’YE DAYALI ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN 

ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 

3.1.1.İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. maddesinin 3. fıkrası 

5035 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu fıkranın metni şu şekilde idi: “ 

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki 

yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete 

geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” 

5035 Sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu’na eklenen geçici maddenin bu konuyla hükmü şöyledir: “Yönetici şirketlerin bu 

Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesnadır.”  

4691 Sayılı Kanun’da beş yıl olarak belirlenen istisna süresi, 5035 Sayılı Kanun 

ile 2013 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.  

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet 

göstermeleri gerekmektedir. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar yazılım ve AR-GE 

faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. Bu nedenle hem teknoloji 

geliştirme bölgesi içinde hem de bölgenin dışında faaliyette bulunan kurumlar ve gelir 

vergisi mükelleflerinin, bölgedeki faaliyetleri ile bölge dışındaki faaliyetlerinin ayrımı 

önemlidir. Bu durumdaki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin muhasebe kayıtlarını 

bölge içindeki (istisna kapsamındaki) faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile bölge 
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dışındaki (istisna kapsamı dışındaki) faaliyetlerden elde edilen kazançları birbirinden 

ayırmayı mümkün kılacak şekilde tutmaları gerekmektedir.71 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sadece yazılım 

ve AR-GE ile ilgili faaliyetler ile ilgili olarak bölgede elde ettikleri kazançları istisna 

kapsamına dahil olacaktır. Yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen 

kazançları kapsayan ve faaliyet temeline dayandırılan bu istisnanın kapsamı dışında kalan, 

diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile olağandışı gelirler istisna kapsamında 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, 

yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları, iktisadi kıymetlerin elden 

çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmez.72 

İstisna sadece yazılım ve AR-GE faaliyetlerine tanındığı için hangi faaliyetlerin 

istisna kapsamına girdiğini tespit etmek için 4691 Sayılı Kanun’daki yazılım ve AR-GE 

tanımları gözönüne alınmalıdır. 

 4691 Sayılı Kanunda: 

• Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer 

cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını 

sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve 

kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü, 

• Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak 

yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar 

üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem ve süreçler oluşturmak veya 

mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmalar, 

                                                
71 Abdullah Kiraz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar-III”, 
Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:142, Ekim 2004, s. 168.  
72 Salih Bayram, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası, Yıl:23, 
Sayı:269, Ocak 2004, s. 89. 
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olarak tanımlanmıştır. Bir faaliyetin istisna kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği yukarıda yer alan tanımlar esas alınarak belirlenecektir.73 

3.1.2.Bölgede Faaliyete Geçilmeden Önce Başlatılmış Projelerden 

Sağlanan Kazançların İstisna Kapsamındaki Durumu 

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibariyle tamamlamış oldukları 

yazılım ve AR-GE projelerinden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamına girmemektedir. 

Ancak, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliyete 

geçtikten sonra da devam ettirdikleri yazılım ve AR-GE projelerinden sağladıkları 

kazancın, projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan 

yararlanabilecektir.74 Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen 

çalışmalarla ilgili olduğu, bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin 

projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı 

kullanılmak suretiyle belirlenebilir.75 

3.1.3.İstisnaTutarının Tespiti 

3.1.3.1.Bölgedeki Diğer Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların İstisna 

Karşısındaki Durumu 

4691 Sayılı Kanun ile getirilen bu istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, istisna 

kapsamında olan projeler ile ilgili olarak elde edilen hasılattan proje maliyetinin düşülmesi 

sonucu bulunacak kazancın tamamı istisna olacaktır. Bu durumda, istisna olacak kazancın 

(dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi matrahının) tespiti açısından, istisna kapsamında olan 

                                                
73 Fatih Karagöz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), TGB’ne Sağlanan Vergisel Teşvikler ve TGB’nin 
Türkiye’deki Yansıması”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:198, Ekim 2004, s. 63.  
74 Beytullah Yurttutan, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Yapılan Yeni Düzenlemelerle Bu Bölgelere 
Sağlanan Vergi Teşvikleri”, Maliye Postası, 1 Nisan 2004, s. 75.  
75 Karagöz, s. 63.  
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faaliyetler ile diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı 

izlenmesi gerekmektedir.76 

3.1.3.2.Ortak Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı 

İstisna kapsamındaki faaliyetlere ilişkin maliyet ve gider unsurlarının istisna 

kapsamında bulunmayan faaliyetlerden elde edilen hasılatla ilişkilendirilmemesi 

gerekmektedir. Ancak bazı gider unsurları açısından bu ayrımı yapmak kolay olmayabilir. 

Bu gider unsurları arasında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan mükelleflerin 

aydınlatma, ısıtma, su, telefon, idari bina kiraları gibi ortak genel giderler ve amortismanlar 

bulunmaktadır.77 

Maliye Bakanlığı tarafından 28.10.2003 tarihinde yayınlanan KVK-1/2003-

1/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-1 seri numaralı sirküler, teknoloji geliştirme bölgelerinde 

faaliyet gösteren mükellefler ile yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri vergisel teşviklere 

yönelik açıklamaları içermektedir. Bu sirkülere göre, ortak genel giderler ve 

amortismanların istisna kapsamında olan ve istisna kapsamında olmayan faaliyetler 

arasında dağıtımında Gelir Vergisi Kanunu’nun 43. maddesindeki yıllara yaygın inşaat ve 

onarım işlerinde ortak genel giderler ve amortismanların dağıtılmasında izlenen prosedüre 

benzer bir tarz benimsenmiştir. İstisna kapsamına giren ve girmeyen işlerin birlikte 

yapılması halinde, ortak genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan 

maliyetlerin birbirine oranı esas alınacaktır. Mükelleflerin istisna kapsamına girmeyen 

üretim faaliyetlerinde müştereken kullandığı tesisat, makine ve ulaştırma araçlarının 

amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının 

yapılması gerekmektedir.78 

                                                
76 Necat Özen, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflere Tanınan Vergi 
Avantajları”, e-yaklaşım, Sayı:8, Mart 2004.  
77 Bayram, s. 89.  
78 Topaloğlu, s. 144.  
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3.1.4.İstisna Uygulamasında Süre 

İstisna 31.12.2013 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıcı 

olarak yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas 

alınacaktır.79 

3.1.5.Geçici Vergi Uygulaması 

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki faaliyetlerle ilgili istisna uygulamasına ilişkin 

olarak yıllık vergilendirme dönemi baz alınarak yapılan açıklamalar, geçici vergi dönemleri 

itibariyle hesaplanacak kazancın tespiti açısından da geçerlidir.80 

3.1.6.İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Stopaj 

Gerek yönetici şirketlere gerekse bölgede faaliyet gösteren diğer şirketlere 

sağlanan kurumlar vergisi istisnasının, istisnaya konu kazançların dağıtılması halinde Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında 

yapılacak tevkifata etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla teknoloji geliştirme bölgesi 

kazancı üzerinden dağıtım sırasında Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca, kar 

dağıtımına bağlı tevkifatın yapılması gerekecektir.81 Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren 

kurumlardan kar payı elde eden gerçek kişiler, elde ettikleri kar paylarını genel hükümler 

çerçevesinde yılllık beyanname ile beyan etmek durumundadır.82 

3.1.7.Muhasebe Kayıtları 

İstisnadan yararlanacak kazancın tespiti açısından, mükelleflerin istisna kapsamına 

giren faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayırımını yapabilecek şekilde kayıtlarını 

tutmaları gerekmektedir.83  

                                                
79 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar-III, s. 169.  
80 Tezcan Atay,  “5035 Sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşviklerle 
İlgili Yapılan Değişikliklerin Analizi”, Maliye Postası, 1 Mart 2004, s. 60. 
81 Karagöz, s. 64.  
82 Uyanık, s. 110.  
83 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 42.  
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3.1.8.İstisna Kazancın Beyannamede Gösterilmesi 

Yönetici şirketler ve bölgede faaliyette bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki 

kazançları , kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar”, 

bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar”, satırında, 

istisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde ise, zarar tutarı “kanunen kabul 

edilmeyen giderler” satırında gösterilecektir.84 

3.2.BÖLGEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRETLERİNDE İSTİSNA 

UYGULAMASI 

3.2.1.İstisna Kapsamına Giren Personel 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun destek ve muafiyetleri 

düzenleyen 8. maddesinin 4. fıkrası 5035 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce şu şekilde 

idi: “Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri bölgenin kuruluşundan itibaren 10 yıl süre ile her türlü vergiden müstesnadır.”  

5035 Sayılı Kanun ile yukarıdaki fıkra kaldırılmış ve 4691 Sayılı Kanuna eklenen 

bir geçici madde ile ücretlerle ilgili istisna şu şekilde düzenlenmiştir: “Bölgede çalışan 

araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 

tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket ücreti gelir vergisi 

istisnasından yararlanan kişilerin fiilen bölgede çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede 

fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve 

buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur.” 

4691 Sayılı Kanunda bulunan istisna 5035 Sayılı Kanunda da korunmuş, ancak 

süre bakımından yeniden düzenlenmiştir.  

İstisnadan yararlanacak personelin mutlaka teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan 

araştırmacı, yazılımcı veya AR-GE personeli olması gerekmektedir. Bunlar dışında kalan 

                                                
84 Zeki Doğan, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sağladığı Vergisel Avantajlara İlişkin Son Değişikliklerin 
Analizi”, Vergi Dünyası, Sayı:281, Ocak 2005, s. 96.  
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personelin (yönetici veya destek hizmetler personeli gibi) ücretlerinin istisnadan 

yararlanması mümkün değildir. Araştırmacı personel, yazılımcı personel ve AR-GE 

personelinin kimler olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinde açıklanmış olup, bu tanımlar aşağıda yer almaktadır.85 

• Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan, 

üniversitelerde çalışan, konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans 

derecesine sahip konusunda uzman personeli, 

• Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, 

üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, 

• AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile 

nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının 

planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan 

personeli ifade eder.  

Bir personel araştırmacı, yazılımcı personel veya AR-GE personeli olsa dahi, bu 

personele AR-GE, yazılım ve araştırma dışındaki çalışmalarından dolayı yapılan ücret 

ödemeleri istisna kapsamının dışında olacaktır. Bölgede araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE 

personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri de istisnaya konu 

edilmez.86 

3.2.2.Bölge İçinde ve Dışında Çalıştırılan Personelin Ücretleri 

Personelin hem bölge içinde hem de bölge dışındaki projelerde çalışıyor olması 

halinde sadece bölge içerisinde çalışılan süreye isabet eden ücret gelir vergisinden 

müstesna olacaktır. Bölge dışında çalışılan süreye ait hak kazanılan ücret ise gelir vergisine 

                                                
85 Abdullah Kiraz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar-IV”, 
Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:243, Kasım 2004, s. 169.  
86 Tezcan Atay, 5035 Sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Uygulanan Vergisel Teşviklerle İlgili 

Yapılan Değişikliklerin Analizi, s. 61.  
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tabi tutulacaktır. Bölgede geliştirilen projelerin pazarlanması amaçlı olarak bölge dışında 

çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir.87 

3.2.3.Ücret İstisnası Uygulamasında Süre 

Ücret istisnası 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olacaktır. Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu’nun 8 . maddesinde değişiklik yapılmadan önce yer alan “bölgenin 

kuruluşundan itibaren 10 yıl süre ile” ibaresi 5035 Sayılı Kanun ile kaldırılmış, istisnanın 

bölgelerdeki tüm araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli için bölgenin ne zaman 

kurulduğunun önemi olmaksızın 31.12.2013’e kadar geçerli olacağı hükmü getirilmiştir. 

Böylece istisna uygulamasında adaletli olmayan durumların önüne geçilmiştir. Önceki 

düzenlemede 10 yıllık sürenin başlangıcı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş 

tarihidir. 01.01.2002 tarihinde kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesinde aynı tarihte 

faaliyete geçen bir firmada ücret istisnasından 10 yıl süre ile yararlanılması mümkün iken, 

01.01.2003’de faaliyete geçen bir firmada ücret istisnasında yararlanma süresi 9 yıl 

olacaktı. Yasada yapılan değişiklikle bu durum ortadan kaldırılmış, istisna görevlilerin 

bölgede çalışmaya başladığı tarihte başlatılmıştır.88 

3.2.4.Ücretlerde İstisna Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar 

Bölgede çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin kanuni izin 

süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretleri de istisnaya konu edilecektir. Bölgede faaliyet 

gösteren firmalarca, anılan personele çeşitli adlarla yapılan ve ücret olarak değerlendirilen 

ödemeler de (prim, ikramiye vb.) istisna kapsamında olacaktır.89 

Bölgede çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bölgedeki 

çalışma süreleri bir yılı aşmadan, bölge dışındaki daha önceki hizmetleri nedeniyle yıllık 

                                                
87 Erdoğan Sağlam, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası, 
Aralık 2004,  s. 
88 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar- IV, s. 170.  
89 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 44.  
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izin kullanırlarsa, hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden 

bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulmalıdır.90 

Bölgede çalışan ve istisna uygulamasında yararlanma hakkı bulunan personelin bu 

istisnadan yararlanabilmesi için, bölgede faaliyet gösteren firmaların , bölgede istihdam 

ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesini, AR-GE projelerindeki 

görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyip, yönetici şirkete 

onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunmaları gerekmektedir.91 

İstisna , personele yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden alınan 

vergilerle (gelir vergisi, damga vergisi) sınırlıdır. Ücret üzerinden yapılmakta olan sosyal 

sigorta prim kesintileri ve diğer kesintilere ilişkin yükler için bir istisna söz konusu 

değildir.92 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/5. maddesinde yer alan özel gider indirimi 

uygulaması, 4842 Sayılı Kanun ile 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlükten kaldırılmıştır. 4842 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 

mükerrer 121. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve söz konusu madde ile ücretlilerde 

vergi indirimine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, ücretlilerde vergi indirimi 

, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen 

konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarına (bu harcamalar vergi matrahının 

toplamını geçemez.) kanunla belirtilen oranların uygulanması yoluyla hesaplanacaktır.93 

4842 Sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklik 5615 Sayılı Kanun ile yeni  bir 

değişklik yapılana kadar 01.01.2007 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Bu süre içinde 

teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan ve gelir vergisi istisnasından yararlanan personelin 

özel gider indiriminden de yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılan başvurulara 

                                                
90 M. Sedat Özkanlı ve Mehmet Çaltekin, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi Uygulamaları”, Mali 
Çözüm, Ağustos-Eylül-Ekim 2006, Sayı:77, s. 165.  
91 Bünyamin Öztürk ve Mustafa Özer, s. 15.  
92 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar- IV, s. 170. 
93 Mualla Öztürk, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Getirilen Vergisel Avantajlar”, e-yaklaşım, 
Sayı:12, Temmuz 2004.  
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Maliye Bakanlığı red cevabı vermiş, gelir vergisi istisnasından yararlanan ve adına gelir 

vergisi tevkifatı yapılmayan kişilerin özel gider indiriminden yararlanamayacağı yönünde 

görüş bildirmiştir. Bu konuda örnek bir özelge aşağıya alınmıştır.  

5615 Sayılı Kanun ile özel gider indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmış, 

yerine 01/01/2008’den itibaren geçerli olmak üzere asgari geçim indirimi uygulaması 

getirilmiştir. Kişilerin asgari geçimini sağlayacak tutardaki gelirlerinin gelir vergisi 

matrahından indirilmesi esasına dayanan bu uygulamanın, AR-GE, yazılım ve araştırma 

faaliyetlerinden doğan ücretlerinin tamamı gelir vergisinden muaf olan teknoloji geliştirme 

bölgesi çalışanlarına etkisi olmayacaktır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 5035 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişikliğe göre ücret istisnasının uygulanması ile ilgili olarak yönetici şirketin de 

sorumluluğu bulunmaktadır. Buna göre yönetici şirket gelir vergisi istisnasından yararlanan 

kişilerin gerçekten bölgede çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede gerçekten 

çalışmayanlara istisna uygulandığının belirlenmesi halinde ziyaa uğratılan vergi ve buna 

ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumlu olacaktır. 

3.2.5.Ücretlerde İstisna Uygulaması İle İlgili Maliye Bakanlığı Özelgeleri 

3.2.5.1.Bölge İçinde ve Dışında Çalışan Personelin İstisnadan Yararlanma 

Durumu  

Hem bölge içindeki hem de bölge dışındaki projelerde görev alan personele 

yapılan ücret ödemelerinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

hakkında bir mükellef tarafından yapılan başvuru üzerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

tarafından verilen özelge aşağıdadır:94 

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-5-7306                                     
Konu : Teknoloji geliştirme bölgesinde  çalışan ücretlilerin ne şekilde   vergilendirileceği 
hk. 
 İlgi: …...11.2006 tarihli dilekçeniz. 

                                                
94 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/kurumlarvergisi2006/7306.htm (21.05.2007)  
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 İlgide kayıtlı dilekçenizde, …………Vergi Dairesi’nin …………. vergi kimlik 

numaralı mükellefi olduğunuzu, ……………………. Teknoloji geliştirme bölgesinde  yarı 

iletken cihazların ve ürünlerin donanımlarının geliştirilmesi çerçevesinde tasarım ve 

yazılım geliştirme faaliyetleri yürüttüğünüzü, firmanızın bağlı olduğu gruba ait diğer 

şirketler tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler nedeniyle şirketinizin bölgede çalışan 

personelinin bu projelere bağlı olarak bölge dışında da çalışmasının gerekli olduğu, 

dolayısıyla personelinize ödenen ücretlerden bölge dışında çalışılan sürelere isabet eden 

ücret ödemelerine gelir vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağını sormaktasınız. 

Bilindiği üzere 5035 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu’nun vergilemeye yönelik hükümleri içeren 8. maddesinin üçüncü, dördüncü ve 

beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, bu hükümler söz konusu Kanuna eklenen ve 

aşağıda yer verilen geçici 2. maddede yeniden düzenlenmiştir.95  

Söz konusu maddede “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde 

ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.  

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, 

ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını 

denetler. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa 

uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur.” hükmü yer 

almaktadır. 

5035 sayılı Kanunla 4691 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddedeki düzenleme, 

sadece istisna uygulamasının süresini değiştirmekte olup, yapılan düzenleme ile bölgede 

                                                
95 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/kurumlarvergisi2006/7306.htm (21.05.2007)  
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çalışan araştırmacı, yazılmacı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 

31.12.2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir.  

Ücreti gelir vergisinden müstesna olan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 

personelinin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığı yönetici şirket tarafından denetlenecektir. 

Bölgede fiilen çalışmayanlara veya bölge dışında çalışılan süreye istisna uygulandığının 

tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de 

ayrıca sorumlu olacaktır. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yazılımcı, araştırmacı ve Ar-ge personeline 

münhasıran teknoloji bölgesinde fiilen çalışmaları karşılığında ödenen ücretler gelir 

vergisinden istisna olup, şirketinizin diğer şirketlerle ortaklaşa geliştirdiği projeler 

nedeniyle bölgede çalışan personelin bölge dışındaki çalışmalarına isabet eden ücret 

ödemelerinden genel hükümlere göre tevkifat yapılması gerekmektedir. 

3.2.5.2.Bölgede Çalışan Personelin Özel Gider İndiriminden Yararlanıp 

Yararlanamayacağı Hakkında Özelge 

 İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette 

bulunan bir firmada görevli bir çalışanın özel gider indiriminden yararlanıp 

yararlanamayacağı hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı tarafından verilen özelge aşağıdadır:96  

  
Sayı    : B.07.1 .GİB.4.34.16.01/GVK-Mük-121-12223                        
Konu : İTÜ. Teknokent bünyesindeki  bir şirkette ar-ge personelinin  vergi 

indirimi hk. 
  
 İlgi   : … tarih ve B.07.1.GİB.4.34.60.04sayılı yazınız. 
  

                                                
96 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/712.htm (27.05.2007)  
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İlgide kayıtlı yazınız eki ait 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki 

dilekçe incelenmiş olup, söz konusu dilekçede Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar 

aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Ücretlerde Vergi İndirimi" 

başlıklı Mükerrer 121. maddesinde "(4842 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değişen şekli) 

(01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, 

mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen 

konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının:97 

-3.300 YTL'ye kadar % 8'i 

-6.600 YTL'nın 3.300 YTL'sı için % 8'i, aşan kısmı için %6'sı, 

-6.600 YTL'nın fazlasının, 6.600 YTL'sı için % 7'si, aşan kısmı için % 4'ü, 

Ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler 

aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. 

Şu kadar ki; harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu 

belgelerin işverene verilmesi şarttır. Mahsup hakkı kazanılan tutarın hesaplanmasında 

dikkate alınan harcama tutarı, vergi matrahının toplamını geçemez. 

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teknoloji 

geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi bunlarla ilgili kişi ve 

kuruluşların görev, yetki sorumluluklarına ilişkin hükümler yer almakta olup, Kanuna 5035 

sayılı Kanun'un 44. maddesiyle eklenen geçici 2. maddesiyle (01/01/2004 tarihinden geçerli 

olmak üzere) bölgede çalışan araştırmacı , yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretlerinin 31/12/2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olduğu, yönetici 

şirketin ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp 

çalışmadığını denetleyeceği, bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit 

                                                
97 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/712.htm (27.05.2007)  
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edilmesi halinde, ziya uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirketin de ayrıca 

sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.98 

Bu hükümlere göre, çalıştığınız şirket 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu kapsamında kurulduğundan söz konusu şirketten elde ettiğiniz ücretler gelir 

vergisinden istisnadır. 

Diğer taraftan, 2005 yılı içerisinde daha önce başka bir işveren nezdinde gelir 

vergisi kesintisi yapılan ücret geliriniz olması halinde vergi indirim bildirimini en son (şu 

an çalıştığınız) çalıştığınız işverene yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca 2005 yılı öncesi dönemlerle ilgili olarak adınıza ödenen gelir vergilerinden 

dolayı herhangi bir şekilde vergi indirimi yapılmayacağı tabiidir.” 

3.2.5.3.2005 Yılında Bölge Dışında Çalışan Personelin 2006 Yılında Bölgede 

Çalışmaya Başlaması Halinde Özel Gider İndiriminden Nasıl Yararlanacağı 

Hakkında Özelge 

2005 yılı boyunca Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında çalışan ve özel gider 

indiriminden yararlanmaya hak kazanan bir personelin 2006 Mart ayından itibaren 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içindeki bir firmada çalışmaya başlaması halinde özel 

gider indiriminden yararlanmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili başvuruya 

cevaben İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge aşağıdadır:99  

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-Mük.121-12433                                 
Konu : Mart/2006 ayından itibaren İ.T.Ü. Teknokent şubesinde çalışmaya başlayan şirket 
personeline 2005  yılı ile ilgili olarak yapılacak özel gider indirimi mahsubu hk. 
                  
 İlgi    : ……../03/2006 tarihli dilekçeniz. 

  
    İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin iştigal konusunun bilgisayar programları 

üretmek olduğu, şirket merkezinizde çalışan yazılım geliştirme ekibinin bir kısmını 

                                                
98 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/712.htm (27.05.2007)  
99 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/4716.htm (27.05.2007)  
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01/03/2006 tarihinden itibaren ……………Geliştirme Bölgesinde açmış olduğunuz 

şubenizde istihdam etmeye başladığınız, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu’nun Geçici 2. maddesine istinaden, ………….şubenizdeki personelinizin yazılım 

geliştirme faaliyetiyle ilgili ücretlerinin 31/12/2013 yılına kadar her türlü vergiden 

müstesna olduğu, adı geçen personeliniz için, Mart/2006 ayı hak edişlerinden itibaren 

ücretleriyle ilgili hiçbir vergi hesaplanmaması ihtimali olduğu gibi, yılın kalan aylarının 

herhangi birinde ilgili ayın tamamı ya da bir kısmı için vergi hesaplanması ihtimalinin de 

olduğu, ………….personelinizin 2005 yılı harcama belgelerine istinaden hak kazandığı 

vergi indiriminin, Şubat/2006 ücretine ait gelir vergisine tekabül eden kısmı mahsup 

edildikten sonra, arta kalan kısmının nereden mahsup edileceği konusunda tereddüte 

düşüldüğü belirtilerek, …………personelinizin vergi indirimi mahsubunun yıl sonuna 

kadar yapılamaması halinde, ilgili tutarı, 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 8.2 

kısmındaki açıklamalara istinaden, Aralık ayı muhtasar beyannamesinde beyan edeceğiniz 

…………dışındaki personelinize ait gelir vergisi ile ücret dışındaki tevkifatlardan mahsup 

etme imkanının olup olmadığı hususu sorulmaktadır.100 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlilerde Vergi İndirimi” başlıklı 

Mükerrer 121.maddesinde “(4842 sayılı Kanunun 15.maddesiyle değişen şekli) (1/1/2004 

tarihinden geçerli olmak üzere) Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, 

eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira 

harcamalarının yıllık toplam tutarının: 

            -3.300.-Yeni Türk Lirasına kadar % 8’i, 

            -6.600.-Yeni Türk Lirasının 3.300.-Yeni Türk Lirası için % 8’i, aşan kısmı için % 

6’sı, 

            -6.600.-Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600.-Yeni Türk Lirası için % 7’si, aşan 

kısmı için % 4’ü, 

            Ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler 

aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. 

                                                
100 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/4716.htm (27.05.2007)  
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            -Şu kadar ki; harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu 

belgelerin işverene verilmesi şarttır. Mahsup hakkı kazanılan tutarın hesaplanmasında 

dikkate alınan harcama tutarı, vergi matrahının toplamını geçemez…..” hükmü yer 

almaktadır. 

Maddenin uygulanmasına açıklık getirmek amacıyla, 24/12/2004 tarih ve 25680 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği’nin “Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler” başlıklı 8.2. 

Bölümünde;  

“Muhtasar beyanname veren işverenler, halen çalışmakta olan ücretlileri ile ilgili 

olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indirimi tutarını 

hesaplayacaklardır. Bu tutar Şubat ayından itibaren ödenecek ücretler üzerinden kesilen 

gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle ücretlilere ödenecektir. İşverenler, toplam vergi 

indiriminin o ayda mahsup edilebilecek olan kısmını muhtasar beyannamenin mahsuplara 

ilişkin bölümünde göstereceklerdir. Bu işverenler hak kazanılan vergi indirimi tutarını 

Şubat ayından itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edeceği vergiden mahsup 

edecektir. Dolayısıyla, ücretlilere mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapmış 

olacaklardır. Mahsup işlemi sonunda arta kalan vergi indirimi tutarı müteakip aylarda aynı 

esaslar çerçevesinde indirilmeye devam edilecektir. Söz konusu mahsup işleminin 

yapılabilmesi için vergi indirimi tutarının, işverenlerce en geç o aya ait muhtasar 

beyannamenin verileceği tarihe kadar ücretlilere ödenmesi gerekir. Vergi indirimi tutarı 

muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek, 

kalan tutar ilgili vergi dairesine ödenecektir. Mahsup işleminin çeşitli nedenlerle takvim 

yılının son ayına kadar yapılamaması halinde kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar 

beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin 

vergi indiriminden doğan ve mahsubu yapılamayan vergi alacağını karşılayamaması 
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halinde, kalan tutar vergi dairelerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra işverenler aracılığı 

ile hak sahiplerine nakden ödenecektir.” açıklamaları yer almaktadır.101  

Öte yandan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda teknoloji 

geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi, bunlarla ilgili kişi ve 

kuruluşların görev, yetki sorumluluklarına ilişkin hükümler yer almakta olup, Kanuna 5035 

sayılı Kanunun 44. maddesiyle eklenen Geçici 2. maddesiyle (01/01/2004 tarihinden 

geçerli olmak üzere) bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu 

görevleri ile ilgili ücretlerinin 31/12/2013 tarihine kadar her türlü vergiden istisna olduğu, 

yönetici şirketin ücreti gelir vergisinden istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen 

çalışıp çalışmadığını denetleyeceği, bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının 

tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirketin de 

ayrıca sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.  

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Mart/2006 ayından itibaren Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinde bulunan şubenizde çalışmaya başlayan personelinizin, 2005 yılına ilişkin olarak 

hak kazandığı vergi indiriminin, ücretliye ilişkin son ücret ödemesinin yapıldığı ayın 

muhtasar beyannamesinde mahsup edilerek hak sahibine ödenmesi, buna rağmen mahsup 

edilemeyen kısmın kalması halinde, bu kısmın vergi dairesince, harcamaların vergi 

indirimine girip girmediği, belgelerin geçerli belge olup olmadığı, vergi indirimi tutarının 

doğru hesaplanıp hesaplanmadığı hususlarının tespitine ilişkin gerekli incelemenin 

yapılmasından sonra, hak sahibine işveren kanalıyla nakden ödenmesi gerekir.102 

3.3.YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN YARARLANDIĞI VERGİ TEŞVİKLERİ 

3.3.1.5035 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. maddesinde yönetici 

şirketlerin faaliyet gelirlerinin gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğuna ilşikin bir 

hükme yer verilmediğinden, bu şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin anılan 

                                                
101 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/4716.htm (27.05.2007)  
102 http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/4716.htm (27.05.2007)  
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istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildi. Ancak 5035 Sayılı Kanun ile 4691 

Sayılı Kanuna eklenen 2. maddesinde açıkça yönetici şirketlerin bu Kanun kapsamında elde 

ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu 

şirketler, TGBK’nın uygulamasıyla ilgili olarak yaptıkları işlemler dolayısıyla her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuşlardır.103  

3.3.2.İstisna Kapsamına Giren Kazançlar  

Yönetici şirketlerin istisna kapsamına giren kazançları, 4691 Sayılı Kanun 

kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden 

kaynaklanan kazançlardır.104  

3.3.3.İstisna Tutarının Tespiti 

4691 Sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddede yer alan istisna, bir kazanç 

istisnasıdır. Dolayısıyla, istisna kapsamında olan projeler ile ilgili olarak elde edilen 

hasılattan proje maliyetinin düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı istisna olacaktır. 

İstisna kazancın ve bu bağlamda gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, 

istisna kapsamında olan faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı 

izlenmesi gerekmektedir. Kazancı istisna kapsamında olacak projelere ait giderlerin diğer 

faaiyetlerle ilişkilendirilmesi beyan edilecek matrahın hatalı tespitine yol açacaktır. Kanun 

uygulaması kapsamında, kazancı istisna olacak faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde 

bu zararların diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.105 

İstisna kapsamına giren ve girmeyen işlerin birlikte yapılması durumunda, ortak 

genel giderlerin bu faaliyetlerle ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı 

esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.106 

                                                
103 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 45.  
104 Doğan, s. 97.  
105 Abdullah Kiraz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar-II”, 
Yaklaşım, Sayı:141, Eylül 2004, s. 128.  
106 Doğan, s. 97.  
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Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükelleflerin istisna 

kapsamına girmeyen faaliyetlerinde müştereken kullandığı tesisat, makine ve ulaştırma 

araçlarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre 

dağıtımının yapılması gerekmektedir.107 

3.3.4.Bölgedeki Diğer Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların İstisna 

Karşısındaki Durumu 

Yönetici şirketlerin Kanun uygulaması kapsamındaki faaliyetleri dışındaki diğer 

normal ticari işlemleri kapsamında elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna 

kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda nakitlerin değerlendirilmesi 

sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları, 

iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında 

değerlendirilmez.108  

3.3.5.İstisna Uygulamasında Süre 

4691 Sayılı Kanun’a 5035 Sayılı Kanun ile eklenen geçici 2. madde gereğince 

yönetici şirketlerin bu kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları 31.12.2013 

tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.109 

3.3.6.İstisna Kapsamındaki Kazançların Dağıtılması 

Yönetici şirketlerin istisna kapsamındaki kazançlarını dağıtmaları durumunda 

Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi gereğince tevkifat yapmaları gerekmektedir.110  

3.3.7.Muhasebe Kayıtları 

İstisnadan yararlanacak kazancın doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamak 

amacıyla, yönetici şirketin istisna kapsamına giren faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna 

                                                
107 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 46.  
108 Özkanlı ve Çaltekin, s. 158.  
109 Yurttutan, s. 77.  
110 Doğan, s. 98.  
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kapsamında değerlendirilmeyecek kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde kayıtlarını 

tutmaları gerekmektedir.111  

3.3.8.İstisna Kazancın Beyannamede Gösterilmesi 

Yönetici şirketler ile bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna 

kapsamındaki kazançları, kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek 

İstisnalar” bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” 

satırında gösterilir. İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı 

“kanunen kabul edilmeyen giderler” satırında gösterilir.112 

3.4.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV İSTİSNASI 

3.4.1.5035 Sayılı Kanunla Yapılan Yasal Düzenleme 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teknoloji geliştirme 

bölgelerindeki mükellefklerin KDV ile ilgili herhangi bir istisnadan yararlanmaları 

konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. 5035 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici 20. madde ile teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası 

düzenlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20. maddenin metni şu 

şekildedir: 

“Geçici Madde 20  

1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji 

geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu 

bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, 

sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 

şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye 

Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak 

                                                
111 Doğan, s. 98.  
112 Özkanlı ve Çaltekin, s. 158.  
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bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım 

programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit 

etmeye yetkilidir. 

2. Bu Kanun’un yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem 

kısmi istisna kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre iade edilir. 

3. Bu Kanun’un yayım tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bu 

Kanunla değiştirilmeden önceki (c) bendi hükmü uygulanır. 

4. 2003 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iade 

taleplerinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 2 numaralı 

fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne göre işlem yapılır.” 

3.4.2.İstisna Uygulamasında Süre 

Madde metninde bu istisnanın “teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan 

girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde” 

geçerli olduğu hükmü bulunduğundan teknoloji geliştirme bölgelerindeki mükellefler KDV 

istisnasından da 31.12.2013 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.  

3.4.3.İstisna Uygulamasının Kapsamı 

İstisna sadece, bölgede üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsayacak, bölge 

dışında yaratılan katma değeri kavramayacaktır. İstisna kapsamındaki hizmet ve teslimlerin 

bölge içinde mi bölge dışında mı üretildiğinin tespiti önemli bir konu olmakla beraber 

bunun nasıl tespit edileceği hususunda kanun, yönetmelik, genel tebliğ ve sirküler bazında 

bir yasal düzenleme yapılmamıştır.113 

                                                
113 Abdullah Kiraz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar -V”, 
Yaklaşım, Sayı:144, Aralık 2004, s. 123.  
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3.4.4.İstisnanın Mahiyeti 

5035 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici 20. madde ile tanınan istisna, kısmi istisna mahiyetindedir. 

Çünkü katma değer vergisinde tam istisna olarak nitelendirilecek teslim ve hizmetler 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenmiş olup, bunlar; 

• İhracat istisnası ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerde istisna (KDVK 

md.11) 

• Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna (KDVK md. 13) 

• Taşımacılık istisnası (KDVK md.14) 

• Diplomatik istisnalar (KDVK md.15) 

Yukarıda yer alan istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili yüklenilen ve fatura ve 

benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri 

üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut 

olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen 

Katma Değer Vergisi, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri 

yapanlara iade edilir.114 

5035 Sayılı Kanunla getirilen istisna ise kısmi istisna mahiyetinde olup, istisnaya 

konu bu işlemlerle ilgili yüklenilen katma değer vergilerinin mükelleflerin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden indirmeleri mümkün değildir. 

Bu mahiyetteki katma değer vergisinin indirilecek katma değer vergisi hesapları ile 

ilişkilendirilmeksizin, teknoloji geliştirme bölgesi kazancının gelir veya kurumlar 

vergisinden istisna olduğu süre içerisinde, teknoloji geliştirme bölgesi kazancının tespitinde 

gider veya maliyet olarak kabul edilmesi, teknoloji geliştirme bölgesi dışındaki kazançların 

tespitinde ise gider veya maliyet olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.115 

                                                
114 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar -V, s.  
115 Abdullah Kiraz, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerin Vergisel Avantajlar Bakımından 
Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları, Sayı:193, Ekim 2004, ss. 160-161. 
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KDV’yi gider veya maliyet olarak hesaplarına almak istemeyen mükellefler 3065 

Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnadan vazgeçme ile ilgili 18. maddesi 

uyarınca sözkonusu istisnadan vazgeçerek teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplaması, buna 

karşılık da  alışlarındaki KDV’yi indirim konusu yapması mümkündür.116 

3.4.5.2003 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Durumu 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20. maddenin 4. fıkrası ile 2003 

yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iade taleplerinde 3065 Sayılı 

Kanun’un değiştirilmeden önceki 29/2. maddesine göre işlem yapılacağı açıklığa 

kavuşturulmuştur. Buna göre bu iade talepleri 29/2. maddenin bu Kanunla değiştirilmeden 

önceki hükmüne göre Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde yayımlanan 

tebliğlerdeki açıklamalara uygun şekilde yıllık olarak hesaplanacak, bu hesaplama sonunda 

bulunacak tutarın 8.200.000.000 lirayı aşan kısmı, 2004 yılının Ocak-Aralık ayları 

arasındaki dönemlerden herhangi birisinde talep edilmesi halinde genel hükümler saklı 

kalmak kaydıyla nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.117 

3.4.6.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV İstisnası İle İlgili Özelge 

Örneği 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası kapsamına giren işlemlerle ilgili 

olarak yüklenilen KDV’nin indirilmesinin veya iade alınmasının mümkün olup olmadığı 

hakkında yapılan bir başvuruya cevaben Maliye Bakanlığı tarafından verilen 01.04.2004 

tarih ve 14285 sayılı özelge şöyledir:118 

“Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanlara yönelik istisna uygulaması 

kısmi istisna niteliği taşımakta olup, söz konusu faaliyetlere ilişkin yüklenilen katma değer 

vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır. İndirilemeyen katma değer vergisi 

işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.  

                                                
116 Özkanlı ve Çaltekin, s. 157. 
117 Tezcan Atay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sağlanan Vergisel Teşvikler, s. 54.  
118 Mehmet Maç, “KDV 5”, e-kitap, : http://www.bdodenet.com.tr/kdv/kdv20.pdf (19.05.2007)  
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5035 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici 20/1. maddeye göre, 01.01.2004 tarihinden itibaren 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 

bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre 

içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş 

uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 

şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde ise bu Kanun’un 11, 13, 14, 15. 

maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde 

gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya 

hesaplanan vergilerin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilmeyen katma değer 

vergisinin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade 

olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlere göre, Kanun’un geçici 20/1. maddesindeki teknoloji geliştirme 

bölgesinde faaliyette bulunanlara yönelik istisna uygulaması kısmi istisna niteliği 

taşımaktadır.119 

Bu çerçevede, söz konusu faaliyetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin 

indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, indirilemeyen katma değer 

vergisi işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.” 

3.5.TEŞVİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

3.5.1.Bağış Ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. maddesinde, 5035 

Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmadan önce bulunan hüküm şu şekildedir; “Gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum 

                                                
119 Katma Değer Vergisi Kanunu md. 32.  
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veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde 

indirime tabi tutulur.” 

Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 2. bendindeki düzenlemeye göre, 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara özel ve tüzel 

kişiler tarafından makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların yıllık gelirin %5’ini 

(kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmayan kısmı indirime tabi tutulabiliyordu. 

Gelir Vergisi Kanununda 5228 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 31.07.2004’den geçerli 

olmak üzere bu hükmün yer aldığı madde değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre bilimsel 

araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımın 

%100’e kadarı gelirlerden indirilebilir. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14/6 

maddesine göre: bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının %5’ine kadar olan 

kısmı kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilir. Bu hüküm 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinde de aynen bulunmaktadır.  

Bu düzenlemeler ışığında teknoloji geliştirme bölgesinde bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kişilere yapılan bağış ve yardımların kurum 

kazancının tespitinde indirim konusu yapılabileceğine ilişkin düzenleme gelir ve kurumlar 

vergisi kanunlarında bulunmakla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunundan 

çıkarılmıştır. Söz konusu indirim hakkı 5035 Sayılı Kanunla kaldırılıp, bu kanunda  ayrıca 

düzenlenmediğinden mükelleflerin yapacakları bağış ve yardımların gelir ve kurumlar 

vergisi matrahlarının tespitinde indirime tabi tutulması mümkün olmayacaktır.120 

Maliye Bakanlığı tarafından 15.03.2004 tarihinde yayınlanan KVK-6/2004-

4/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-2 sirkülerindeki açıklamaya göre: “Bölgede faaliyet 

gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine herhangi bir karşılık beklemeksizin 

                                                
120 Karagöz, s. 64. 
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TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan kurum kazancının gelir vergisi mevzuuna giren gelir 

unsurlarından terekküp edeceğine yönelik hüküm gereğince vergiye tabi olacak kazancın 

tespitinde dikkate alınmayacaktır.” 

 Bu sirkülerle yapılan açıklama 04.03.2005 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından 

KVK-16/2005-4/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-3 sayılı sirkülerle değiştirilmiştir. Bu 

sirkülerde yapılan açıklamada 86 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğindeki 

düzenlemeye göre “ Diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak 

sağlanan yardımların borç mahiyetinde olduğundan ticari kazanca dahil edilmesinin söz 

konusu olmadığı, ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile 

diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarlarının ticari kazanca dahil 

edileceği” şeklinde açıklama yapılmış olduğundan uygulamanın tebliğdeki düzenlemeye 

göre yapılacağı belirtilmiştir. 4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde öngörülen 

istisnadan yararlanan ar-ge projelerine diğer kurumlar tarafından hibe şeklinde sağlanan 

destekler söz konusu istisna kapsamında değerlendirilecek olup, bu mahiyetteki desteklerin 

firmaların diğer faaliyetlerinden doğan kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi söz konusu 

olmayacaktır.  

3.5.2.Bölgede İşyeri Kiralamalarında Gelir Vergisi Tevkifatı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendi hükmüne göre 

aynı kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan 

ödemelerden %20 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Yapılan düzenleme gereğince; 

teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların 

faaliyetlerinin gereği olarak üniversitelerden ve üniversite vakıflarından kiralayacakları 

arazi veya binalar için yapacakları kira ödemeleri üzerinden %20 gelir vergisi tevkifatı 

yapmaları gerekmektedir.121 

                                                
121 Levent Başak, “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle İlgili Özellikli Durumlar, Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:194, Haziran 2004, s. 107.  
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Kişi, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri arazinin yönetici şirkete ait 

olması durumunda yapılan ödemelerden kira stopajı yapılmayacaktır. Yönetici şirket 

anonim şirket olarak kurulduğu ve kurumlar vergisi mükellefi olduğu halde bu şirketlere 

yapılan kira ödemeleri üzerinden kira stopajı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, yapılan stopaj istihkak 

sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben yapıldığından ve yönetici şirketin bölgedeki 

faaliyetleri nedeniyle elde ettiği kazanç ve iratlar kurumlar vergisinden istisna olduğundan 

tevkifatın yapılmasına gerek yoktur.122 

3.5.3.Bölgede Şube Kazancının Tespitinde Merkez Giderlerinden Pay 

Verilmesi Durumu 

 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde şube olarak faaliyet gösterecek mükelleflerin, bu 

bölgelerden şubeleri kanalıyla elde edecekleri kazançlara istisna uygulanabilmesi için 

kayıtlarında merkez ve şubeye ait gelir ve giderlerin birbirleri ile karıştırılmaması 

gerekmektedir. Gelir ve giderlerin birbiri ile karıştırılmaması için de teknoloji geliştirme 

bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin ayrı defter tutmaları ve ayrı belge bastırmaları 

gerekmektedir. Bu işlemlerin Tekdüzen Hesap Planı ve vergi mevzuatına uygun şekilde 

yapılması gerekmektedir. Bölgedeki şubelerle, merkez faaliyetlerinin ayrıştırılması esas 

olduğundan mükellefler, 4691 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamına giren istisna 

kazançlarının tespiti sırasında merkeze ait giderlerini de indirim konusu yapmaları mümkün 

değildir.123 

3.5.4.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Dernek ve Vakıfların Faaliyetleri 
  

Dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefi değildir. 

Ancak, bu durum dernek ve vakıfların teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve AR-GE 

faaliyetinde bulunmasına engel teşkil etmeyecektir. Özellikle vakıf üniversitelerinin bu 

                                                
122 Başak, s. 108.  
123 Mualla Öztürk, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Getirilen Vergisel Avantajlar”, e-yaklaşım, 
Sayı:12, Temmuz 2004.  
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bölgelerde teknolojik yatırımlar yapabilmesi için ideal bir ortam yaratılmıştır. Dernek ve 

vakıfların teknoloji gelişimine yönelik faaliyetleri direkt olarak araştırma ve geliştirmeye 

yönelik olarak bölgede faaliyet göstermek şeklinde olabileceği gibi bölgede faaliyet 

gösteren firmalara kredi sağlamak şeklinde de olabilir. Vakıflarca sağlanan krediler, 

vakıfların gelir elde etme amacı olmadığı için faizsiz olarak ilgili şirketlere 

verilmektedir.124 

3.6.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ VE SERBEST 

BÖLGELERDEKİ VERGİ AVANTAJLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Serbest bölge, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında 

sayılan, ülkede geçerli bir takım hukuki düzenlemelerin kısmen veya tamamen 

uygulanmadığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak 

ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.125 

Türkiye’de serbest bölge uygulamalarının bir kanun çerçevesi altında 

toplanmasına yönelik ilk düzenleme 21/12/1953 tarih ve 6209 sayılı “Serbest Bölge 

Kanunu” ile yapılmış, 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu” söz konusu 

6209 sayılı kanunu yürürlükten kaldırarak bugünkü sistemin esaslarını belirlemiştir. 3218 

sayılı kanun, Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve 

teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi gereksinimini ucuz ve düzenli bir şekilde 

temin etmek, dış finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest 

bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, 

işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin oluşturulması ile ilgili hususları 

kapsamaktadır.126  

                                                
124 Başak, s. 102.  
125 İrfan Sarıkaya, “Teknoloji Geliştirme Kanununun Getirdikleri ve Getiremedikleri”, Vergi Dünyası, 
Yıl:20, Sayı:240, s. 33.  
126 Ahmet Burçin Yereli, “Türkiye’de Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları”, Vergi Sorunları, Sayı:178, 
Temmuz 2003, s. 131.  
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Serbest bölgelerle teknoloji geliştirme bölgelerinin ortak yanları şu şekilde 

sıralanabilir:127 

• Teknoloji geliştirme bölgeleri ile serbest bölgelerin kuruluş amaçları, 

işleyiş tarzları, ekonomik ve hukuki boyutları birbirinden çok farklı 

olmakla beraber her ikisi de belli desteklere sahip özel bir alanı ifade 

etmektedir. Gerek teknoloji geliştirme bölgeleri gerekse serbest bölgeler 

Türkiye’nin serbest bölgeler Türkiye’nin siyasi  sınırları içinde olmakla 

beraber özel bir rejime sahip coğrafi alanda faaliyet gösterilen yerlerdir. 

• Her iki uygulamada da devlet tarafından vergisel olan veya vergisel 

olmayan bazı teşvik kolaylık ve destekler sağlanmıştır.  

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirket, serbest bölgelerde ise 

işletici şirket/ bölge kurucu işleticisi adıyla kurulan ve bölgenin 

kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu özel hukuk tüzelkişiliği vardır. 

• Her iki bölge sınırları içinde de İmar Kanunu’nun bazı hükümleri 

uygulanmamakta, bu konuda yetkiler işletici veya yönetici şirkete ait 

olmaktadır. 

• Her iki bölge türünde de faaliyette bulunacak şirketlerin önündeki 

bürokratik aşamalar, ülkede genel uygulamalara kıyasla oldukça 

azaltılmıştır. 

• Her iki bölge türü de esas olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilecek 

kararla kurulabilmektedir.  

• Her iki bölge türünün, işletmeci şirketin gelirleri arasında; kiralar, depo 

işletme gelirleri bulunmaktadır. 

                                                
127 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerin Vergisel Avantajlar Bakımından 

Karşılaştırılması, ss. 149-150 
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Serbest bölgelerle teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluş amaçları ve 

işleyişlerindeki çeşitli özellikler bakımından farklı yönleri şunlardır:128 

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde üniversiteler, araştırma kurum ve 

kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin 

uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması 

amacıyla ileri teknolojik faaliyetler ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

desteklenmekte, serbest bölgeler ise Türkiye’nin ihracatı için yatırım ve 

üretimi artırmak yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, 

ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış 

finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla 

kurulmuşlardır.  

• Serbest bölgelerde girişimciler, üretim başta olmak üzere her türlü 

ekonomik faaliyette bulunabilirken, teknoloji geliştirme bölgelerinde 

girişimciler, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata 

yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla; teknolojik bilgi üretimi, 

üretimde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme, ürün kalitesini ve 

standardını yükseltici ve verimliliği artırıcı çalışmalar, teknoloji yoğun 

üretim ve girişimciliği destekleyen çalışmalarda bulunabilmektedirler. 

• Serbest bölge uygulamasında yetkili merci Dış Ticaret Müsteşarlığı/Serbest 

Bölgeler Genel Müdürlüğü iken, teknoloji geliştirme bölgelerinde Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı/Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkili 

bulunmaktadır.  

• Serbest bölgede faaliyette bulunabilmek için herhangi bir kurum ya da 

kuruluşla ortak hareket etmeye ihtiyaç bulunmamakta, teknoloji geliştirme 

                                                
128 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerin Vergisel Avantajlar Bakımından 

Karşılaştırılması, ss. 150-152 
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bölgelerinde ise bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya ARGE 

merkez veya enstitüsü ile ortak hareket etmek zorunluluğu bulunmaktadır.  

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirketin arazi temini için 

kamulaştırma yapma veya yaptırma yetkisi var iken, serbest bölgelerde 

işletici şirketin böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 

• Teknoloji geliştirme bölgeleri için, üniversite arazilerinin tahsisi söz 

konusu olabilir iken, serbest bölgelerde böyle bir imkan bulunmamaktadır.  

• Devlet memurları ve üniversite öğretim üyelerinin teknoloji geliştirme 

bölgelerinde özel statü ile çalışmaları, üniversite öğretim üyelerinin şirket 

kurabilmeleri imkanı getirilir iken, serbest bölgelerde böyle bir imkan 

bulunmamaktadır.  

Teknoloji geliştirme bölgeleriyle serbest bölgeler arasında vergisel teşvikler 

bakımından görülen farklılıklar şunlardır: 

• Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır. Bu bölgelerde vergi, resim, 

harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri 

uygulanmaz. Bölgeye giren ve bölgeden yurtdışına çıkan mallar için 

gümrük vergisi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler (Serbest Bölgeleri 

Tesis ve Geliştirme Fonu hariç) uygulanmaz.129 Teknoloji geliştirme 

bölgelerinde böyle bir durum söz konusu değildir. 

• Serbest bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31.12.2008 

tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Serbest bölgede faaliyet 

gösteren firmanın ruhsat süresi 31/12/2008’den önce sona ermekteyse 

istisnadan yararlanma hakkı da o tarihte sona erecektir. Teknoloji 

geliştirme bölgelerinde ise bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-

                                                
129 Sarıkaya, s. 38.  
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GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar 

her türlü vergiden müstesnadır. 

• Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları faaliyet 

ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar 

vergisinden müstesnadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ise, bölgede 

faaliyette bulunan mükelleflerin bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar faaliyete başlanılan tarihten 

bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden 

istisna edilmiştir. Her iki bölgede faaliyet gösteren mükellefler bakımından 

da istisna kazançların dağıtılması halinde, dağıtılan bu kazançlar Gelir 

Vergisi Kanununun 94. maddesi hükümleri uyarınca tevkifata tabi 

olacaktır.  

• Serbest bölgeler içinde düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlara tabi 

değildir. Türkiye’de yerleşik banka, noter, tapu ve benzeri kurumların 

serbest bölgede faaliyette bulunan firmalarla serbest bölge sınırları içinde 

yaptıkları işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar harç ve 

damga vergisine tabi değildir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde böyle bir 

istisna bulunmamaktadır.130 

• Serbest bölgelerde gerçekleştirilen teslim ve hizmetler KDVve ÖTV’den 

istisna olup, Türkiye’den serbest bölgelere yapılan satışlar ihracat 

kapsamında olduğundan KDV ve ÖTV’ye tabi değildir.131 Teknoloji 

geliştirme bölgelerinde ise KDV bakımından bu kadar geniş bir istisna 

sözkonusu değildir. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan 

girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna 

                                                
130 Sarıkaya, s. 39.  
131 Abdullah Kiraz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerin Vergisel Avantajlar Bakımından 

Karşılaştırılması, s. 158.  
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bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri 

komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 

KDV’den istisnadır.  

3.7.TÜRKİYE’DE AR-GE FAALİYETLERİNE UYGULANAN DİĞER 

TEŞVİKLER 

 Teknolojik gelişmenin en önemli unsurlarından biri olan ar-ge faaliyetlerinin 

özendirilmesi için çeşitli teşvikler yoluyla, devlet desteği sağlanmaktadır. Sağlanan devlet 

desteği farklı şekillerde yapılmaktadır.132 Teknoloji geliştirme bölgelerinde ar-ge 

faaliyetlerine sağlanan vergisel avantajlar dışında öne çıkan diğer teşvik unsurları; ar-ge 

indirimi, ar-ge yardımı yoluyla sağlanan teşvikler ve yatırımları teşvik mevzuatıyla 

sağlanan teşviklerdir. Bu teşvik uygulamaları aşağıda incelenmiştir. 

3.7.1.Ar-Ge İndirimi 

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre; 

“mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri, münhasıran yeni teknoloji ve 

bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının %40’ı oranında hesaplanacak 

ar-ge indirimi” kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum 

kazancından indirilebilir. 

86 no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan harcamaların ar-ge 

indirimine konu edilebilmesi için ar-ge faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerektiği 

bildirilmiş ve bunlar 5 kalemde toplanmıştır.133 

                                                
132 Turgut Çürük ve Zeynep Türk, AR-GE Faaliyetleri, Türkiye’deki Düzenlemeler ve Muhasebe 
Uygulamaları, Nobel Kitabevi, 2004, s. 62. 
133 Selahattin Tuncer, “Araştırma ve Geliştirme Harcamalarında AR-GE İndirimi”, Yaklaşım, Sayı:161, 
Mayıs 2006, s. 67.  
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1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları 

aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni 

teknik bilgilerin elde edilmesi, 

2. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, 

3. Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler 

geliştirilmesine yönelik olarak yeni  yöntemler geliştirilmesi veya yeni 

teknikler üretilmesi, 

4. Bir ürün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici 

yeni tekniklerin ve teknolojilerin araştırılması, 

5. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri. 

86 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde kapsam dışı kalan 

faaliyetler ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:134 

1. Pazar araştırması ya da satış promosyonu, 

2. Kalite kontrol, 

3. Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 

4. Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, 

5. İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 

6. Biçimsel değişiklikler (Tebliğde belirtilen amaçlara yönelik olmayan şekil, 

renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel değişiklikler) 

                                                
134 Fatih Aygören, “Vergi Sistemimizde Artan Teknoloji Teşviklerinde Son Durum: Ar-Ge İndirimi 
Müessesesi”, Vergi Dünyası, Yıl:24, Sayı:285, Mayıs 2005, s. 96.  
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7. Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri 

toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım vs üretilen 

prototiplerin rutin ayarlamaları) 

8. İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 

9. Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının 

korunmasına yönelik çalışmalar, 

10. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve 

reklam amaçlı tüketici testleri. 

Ar-ge faaliyeti kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerin hangileri olduğuna 

ilişkin 86 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar, 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından yayımlanan 1 Seri 

No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde de aynen yer almaktadır.  

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre:135 “Mükellefler, 

Ar-Ge harcamalarının %40’ı oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini, beyanname 

üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar-Ge 

faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici beyannamede 

uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler tarafından yıllık 

kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına yazılarak 

kazançtan indirilecektir. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu 

yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir. Alanında 

uzman kuruluşlarca hazırlanan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu”nun olumsuz olması 

halinde, Ar-Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyat 

yapılacaktır. Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer 

faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına 

imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.” 

                                                
135 Deloitte. Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri Nolu Genel Tebliği, 2007, s. 107.  
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3.7.2.Ar-Ge Yardımı Tebliği İle Sağlanan Teşvikler 

 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde Para-

Kredi Koordinasyon Kurulunun 9/9/1998 tarih ve 98/16 sayılı kararına istinaden 

yayınlanan 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış 

Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının uzman kurumlar tarafından Ar-Ge 

niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen 

giderlerinin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta ve bu projelere geri ödeme 

koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.  

Ar-Ge faaliyetinde bulunan kurumların bu faaliyetlerine ilişkin harcamaları tebliğ 

kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında 

ve ilave desteklerle beraber en fazla %60’a kadar desteklenmektedir. Destek süresi proje 

bazında en çok üç yıldır. Desteklenecek faaliyetler ve harcamalar ile destekleme tutarları, 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 

incelenecek ve sonuçlandırılacaktır. TÜBİTAK’ın değerlendirmeleri sonucu, proje bazında 

olan Ar-Ge harcamalarına yapılacak destekleme oranı ile bu oran üzerinden hesaplanan 

toplam destek tutarı belirlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. Desteklenecek proje 

sahibine ödemeler Merkez Bankası aracılığıyla yapılır. Bu tebliğ kapsamında desteklenecek 

Ar-Ge harcamaları aşağıdaki gibidir:136 

• Araştırmacılara ve münhasıran araştırma faaliyetinde istihdam edilen 

teknisyenlere ilişkin personel giderleri, 

• Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım 

giderleri, 

• Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan danışmanlık hizmeti ve buna 

eş değer hizmet alım giderleri, 

                                                
136 Çürük ve Türk, ss. 66-67.  
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• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör 

Ar-Ge kuruluşları gibi Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge 

hizmet giderleri, 

• Türk patent enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel 

tasarım tescili ile ilgili giderler, 

• Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. alım giderleri 

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde geri ödeme koşuluyla sermaye desteği 

olarak sağlananlar, borç mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi mümkün 

olmayacaktır. Ancak, bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile 

diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları ticari kazancın bir 

unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, sağlanan bu tür desteklerle karşılanan 

Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır.137 

3.7.3.Yatırımları Teşvik Mevzuatıyla Sağlanan Teşvikler 

 Bakanlar Kurulu’nun 10.06.2002 tarih ve 2002/4367 Sayılı Yatırımda 

Devlet Yardımları Hakkında Kararında Ar-Ge yatırımları da teşvik kapsamında yer 

almaktadır. Bu kararda Ar-Ge yatırımları kredi tahsisi ile desteklenecek yatırımlar arasında 

sayılmıştır. Ar-Ge yardımı kararında; araştırma, ürün geliştirme ve üretim yöntemlerinin 

geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir. Bu destek, proje giderlerinin belli bir 

kısmının karşılanması veya sermaye desteği sağlanması şeklindedir. Proje giderleri, kavram 

geliştirme aşamasından deneme üretimi aşaması da dahil olmak üzere tüm aşamalardaki 

giderleri patent ve lisans çalışmaları ve satış sonrası sorun giderme hizmetleri için yapılan 

giderleri içermektedir. Projenin destek için uygunluğunu ve destekleme oranını belirleme 

işlemleri TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kararın uygulanmasına ilişkin esas 

ve usulleri tespit etmek amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 no’lu Hazine 

Müsteşarlığı Tebliği ile Ar-Ge yatırımlarına sağlanacak kredi yardımı hakkında 

                                                
137 Aygören, s. 103.  
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düzenlemeler yapılmıştır. Ar-Ge yatırımlarına sağlanacak kredi yardımına ilişkin usul ve 

esaslar aşağıda kısaca özetlenmiştir:138 

• Kredi verilecek Ar-Ge yatırımları “yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite 

ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni 

bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan ar-

ge çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, 

ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların 

teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknolojik uyarlanması için bilimsel 

esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve 

geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar” olarak 

tanımlanmıştır. 

• Yatırım kredileri için Hazine Müsteşarlığı’na, işletme kredileri için aracı 

bankalara müracaat edilmesi zorunludur.  

• Bu krediden yararlanmak için, başka bir kamu kuruluşundan nakdi devlet 

desteği almamış olmak zorunludur.  

• Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge faaliyetleri için kullanılan makine ve teçhizat 

ile yazılım giderlerinin %50’si bütçe kaynaklarından kredilendirilecektir. 

• Kullanılacak krediler bir yıl ödemesiz olmak üzere, toplam beş yıl içinde 

altı aylık dönemler itibarı ile eşit taksitler halinde ödenecektir. 

                                                
138 Çürük ve Türk, ss. 67-68. 
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4.AR-GE FAALİYETLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI 

VE YASAL DÜZENLEMELERDEKİ YERİ 

4.1.TEKDÜZEN HESAP PLANI İÇİNDEKİ YERİ 

Tekdüzen Hesap Planı içinde, Araştırma ve Geliştirme Giderleri üç hesap sınıfı 

içinde yer almaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda yer alan 263 

numaralı Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında, işletmede yeni ürün ve teknoloji 

oluşturulması, mevcutlarının geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü 

harcamalardan, aktifleştirilen kısımlar izlenmektedir.139 

Gelir tablosu hesap sınıfı içinde yer alan 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

Hesabı; üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve 

teknolojilerinin uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilemeyen araştırma ve 

geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa paylarının yer 

aldığı bir hesaptır.140 

Maliyet hesapları hesap sınıfı içinde yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

hesap grubu içinde; 

750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

751-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma 

752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 

hesapları yer almaktadır.141 

                                                
139 S. Hüseyin Tokay, “Araştırma ve Geliştirme Maliyetlerinin TMS-15’e Göre Muhasebeleştirilmesi”, 
Yaklaşım, Yıl:10, Sayı:120, Aralık 2002, s. 50.  
140 Ümit Ataman, Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, 2. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2003, s. 
254. 
141 Tokay, s. 50.  



 85 

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı, üretime devam olunan mamullerin 

maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede 

kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler 

bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin 

araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari 

alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır. Aktifleştirilmeyen 

araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa 

payları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, 751 Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.142  

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden 

saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin kullanıldığı 

durumlarda 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar 

751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı’nın alacağı karşılığı, sonuç 

hesaplarından 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri veya ilgili aktif hesaplara borç 

kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabıyla 

kapatılır.143 

Araştırma ve geliştirme fiili giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki 

olumlu veya olumsuz farklar, 752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları hesabında izlenir. 

Olumsuz farklar bu hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem 

sonlarında bu hesap 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına aktarılarak kapatılır.144 

750-751-752 hesaplar ile ilgili örnek yevmiye kayıtları şu şekildedir:145 

 

 

                                                
142 İslam Çankaya, “Ayrıntılı Tekdüzen Hesap Planı”, 3. Baskı, s. 186.  
143 Çankaya, s. 186.  
144 Çankaya, s. 187. 
145 Ataman, ss. 305-307. 
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a. Fiili Maliyet Yöntemine Göre Kayıtlar 

X şirketinin A Laboratuarında harcanan elektrik gideri tutarı 300 YTL’dir. Ödenen 

KDV tutarı 54 YTL’dir.  

_________________________ / _________________________ 
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    300 
        750 60 300 Elektrik Gideri 
191 İNDİRİLECEK KDV                                                                 54 
                                       381 GİDER TAHAKKUKLARI                        354 
.. no’lu fatura ile elektrik gideri 
_________________________ / _________________________ 
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    300 
        630 60 300 Elektrik Gideri 
   751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                             300 
   YANSITMA HESABI 
Giderin yansıtılması 
_________________________ / _________________________ 
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    300 
YANSITMA HESABI 
       751 60 300 Elektrik Gideri 
       750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                          300 
Gider hesabı ile yansıtma hesabının kapatılması 
_________________________ / _________________________ 
 

b. Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemine Göre Kayıtlar: 

X işletmesinin önceden hesaplanan ve araştırma ve geliştirme giderleri hesabına 

yansıtılan araştırma ve geliştirme gideri tutarı 350 YTL’dir. (A Laboratuarı elektrik gideri) 

_________________________ / _________________________ 
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    350 
       630 60 300 Elektrik Gideri 
       751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
        YANSITMA HESABI                                                                      350 
        751 60 300 Elektrik Gideri                                                                         
Giderin yansıtılması 
_________________________ / _________________________ 
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İşletmede gerçekleşen araştırma ve geliştirme gideri tutarı 300 YTL’dir. Ödenen 

KDV 54 YTL’dir. 

_________________________ / _________________________ 
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    300 
        750 60 300 Elektrik Gideri 
191 İNDİRİLECEK KDV                                                                 54 
                                       381 GİDER TAHAKKUKLARI                        354 
.. no’lu fatura ile elektrik gideri 
_________________________ / _________________________ 

Dönem sonunda, işletmenin faaliyetleri süresince gerçekleşen araştırma ve 

geliştirme giderleri ile yansıtılan araştırma ve geliştirme giderleri arasında 50 YTL 

tutarında olumlu fark tespit edilmiş ve hesaplar kapatılmıştır.  

_________________________ / _________________________ 
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER YANSITMA       350 
        751 60 300 Elektrik Gideri 
                                       750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                300 
                                               750 60 300 Elektrik Gideri 
                                    
                                       752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI      50 
                                               752 60 300  Elektrik Gideri                              
Gider hesabı ile yansıtma hesabı kapatılarak farkın tespiti 
_________________________ / _________________________ 

Olumlu ya da olumsuz farklar 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı’na 

devredilerek kapatılır.  

_________________________ / _________________________ 
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI        50 
       752 60 300 Elektrik Gideri 
       630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                          50 
        630 60 300 Elektrik Gideri                                                                         
Ar-Ge gider tutarının düzeltilmesi amacıyla fark hesabının kapatılması 
_________________________ / _________________________ 
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4.2.ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ YERİ 

Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzenlemeler 38 numaralı Uluslararası 

Muhasebe Standardında (UMS-38) yer almaktadır. Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili 

düzenlemeleri içeren UMS-38’in amacı başka bir standartta ele alınmayan maddi olmayan 

duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirlemektir. Bu standart, bir 

işletmenin, bir maddi duran varlığı sadece ve sadece belirlenmiş kriterlerin sağlanması 

durumunda muhasebeleştirmesini gerektirir. Bu standart, ayrıca, maddi olmayan duran 

varlıkların defter değerinin nasıl ölçüleceğini belirleyip, maddi olmayan duran varlıklarla 

ilgili bazı özel açıklamalar yapılmasını gerektirir.146 

UMS-38’de araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili olarak yer alan hükümler 

aşağıda sıralanmıştır:147 

• Bu standart, diğer konuların yanı sıra, reklam, eğitimi ilk tesis, araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalara uygulanır. Araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri bilgi geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, bu 

faaliyetler fiziksel bir varlığın elde edilmesiyle sonuçlansa bile (prototip 

gibi) varlığın fiziksel unsuru, içerdiği (bilgi gibi) maddi olmayan unsura 

göre ikincil bir durumdadır. (Paragraf 5) 

• Geliştirme: Ticari üretim veya kullanıma başlamadan önce, yeni veya 

önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, cihaz, ürün, süreç, sistem veya 

hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları veya diğer 

bilgilerin uygulanmasıdır. (Paragraf 8) 

• Araştırma: Yeni bir bilimsel veya teknik bir bilgi ve anlayış kazanma 

amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir. (Paragraf 8) 

• Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararlar; 

ürün ve hizmet satışından sağlanan geliri, maliyet tasarruflarını ya da işletme 

                                                
146 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1569.  
147 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1569 
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tarafından varlıkların kullanımından kaynaklanan diğer yararları içerebilir. 

Örneğin, üretim sürecinde fikri mülkiyet haklarının kullanımı gelecekteki 

gelirleri arttırmak yerine gelecekteki üretim maliyetlerini düşürebilir. 

(Paragraf 17) 

• Bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece: (a) Varlıkla 

ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için 

gerçekleşmesinin muhtemel olması; ve (b) Varlığın maliyetinin güvenilir bir 

şekilde ölçülmesinin mümkün olması durumunda muhasebeleştirilir. 

(Paragraf 21).  

• Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların gerçekleşme 

olasılığını; ilgili varlığın yararlı ömrü boyunca mevcut olacak ekonomik 

koşullarla ilgili yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve desteklenebilir 

varsayımları kullanmak suretiyle değerlendirir. (Paragraf 22) 

• Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların gerçekleşme 

olasılığını; ilgili varlığın yararlı ömrü boyunca mevcut olacak ekonomik 

koşullarla ilgili yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve desteklenebilir 

varsayımları kullanmak suretiyle değerlendirir. (Paragraf 23) 

• Ayrı olarak ya da bir işletme birleşmesinde elde edilen ve maddi olmayan 

duran varlık olarak muhasebeleştirilen devam eden araştırma veya geliştirme 

projesi ile ilgili olan, veya projenin elde edilmesinden sonra gerçekleşen 

araştırma ve geliştirme harcamaları bu standardın 54-62. paragraflarına göre 

muhasebeleştirilir.148 (Paragraf 42) 

• 54-62. paragraflardaki koşulların uygulanması; işletme birleşmesi sırasında 

veya ayrı olarak elde edilen ve maddi olmayan duran varlık olarak 

muhasebeleştirilen devam eden araştırma veya geliştirme projesi ile ilgili 

daha sonraki harcamaların, aşağıdaki gibi muhasebeleştirileceği anlamına 

gelir: 

                                                
148 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1578. 
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a) Araştırma harcaması olması durumunda, gerçekleştiği zaman gider 

olarak muhasebeleştirilir. 

b) 57. paragrafta yer alan maddi olmayan duran varlık olarak  

muhasebeleştirilme kriterlerini sağlamayan bir geliştirme harcaması 

olması durumunda, gerçekleştiği zaman gider olarak 

muhasebeleştirilir; ve 

c) 57. paragrafta yer alan maddi olmayan duran varlık olarak 

muhasebeleştirilmek için gerekli kriterleri sağlayan bir geliştirme 

harcaması olması durumunda, elde edilen devam eden araştırma veya 

geliştirme projesinin defter değerine eklenir. (Paragraf 43) 

• Bazen, işletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın 

muhasebeleştirilebilir nitelikte olup olmadığının belirlenmesi aşağıdaki 

durumlarda yaşanan problemler nedeniyle zordur: 

a) Beklenen gelecekteki ekonomik faydaları sağlayacak bir varlığın 

olup olmadığının ve ne zaman olduğunun tespiti; ve 

b) Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde belirlenmesi. Bazı 

durumlarda, bir maddi olmayan duran varlığı işletme içinde 

yaratmanın maliyeti, işletme içi yaratılan şerefiyenin bakım veya 

geliştirme maliyetinden veya günlük işlemlerin yürütülme 

maliyetinden ayırt edilemeyebilir.  

Bu nedenle, işletme, bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesi 

ve ilk ölçümü için gerekli genel koşullara uymanın yanı sıra, işletme içi 

yaratılan tüm maddi olmayan duran varlıklar için 52-67. paragraflardaki 

önerileri dikkate alır.149 (Paragraf 51) 

• İşletme içinde yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın 

muhasebeleştirilmek için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının 

                                                
149 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1580. 
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değerlendirilmesinde, işletme ilgili varlığın oluşumunu araştırma safhası ve 

geliştirme safhası olarak ikiye ayırır. (Paragraf 52) 

• Bir işletmenin, bir maddi olmayan duran varlık yaratılmasına ilişkin işletme 

içi bir projenin araştırma safhasını geliştirme safhasından ayırt edememesi 

durumunda, söz konusu projeye ilişkin harcamaları sadece araştırma 

safhasında yapılmış gibi dikkate alınır. (Paragraf 53) 

• Araştırmadan (veya işletme içi bir projenin araştırma safhasından) 

kaynaklanan herhangi bir maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirilmez. 

Araştırma (veya işletme içi bir projenin araştırma safhası) harcamaları 

gerçekleştiğinde gider olarak muhasebeleştirilir. (Paragraf 54) 

• İşletme içi bir projenin araştırma safhasında, işletmenin gelecekte ekonomik 

yararlar sağlayacak bir maddi olmayan duran varlığın mevcudiyetini 

göstermesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu harcamalar gerçekleştiklerinde 

gider olarak muhasebeleştirilir. (Paragraf 55) 

• Araştırma faaliyetleri ile ilgili örnekler şunlardır: 

a) Yeni bilgi elde edilmesine yönelik faaliyetler; 

b) Araştırma bulguları ve diğer bilgilerin uygulanmasına yönelik 

olarak değerlendirme ve nihai seçim araştırması; 

c) Malzeme, cihaz, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için seçenek 

araştırması; ve 

d) Yeni veya geliştirilmiş malzeme, cihaz, ürün, süreç,  sistem veya 

hizmetlerin olası seçeneklerinin oluşturulması, tasarlanması, 

değerlendirilmesi ve nihai seçimi.150 (Paragraf 56) 

• Sadece ve sadece aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, 

geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme 

safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar muhasebeleştirilir: 

                                                
150 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1581. 
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a) Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale 

gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması. 

b) İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı 

kullanma veya satma niyetinin bulunması. 

c) Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının 

bulunması. 

d) Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik 

faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması. Ayrıca, maddi olmayan 

duran varlığın ürününün veya kendisinin bir piyasasının olması ya 

da işletme bünyesinde kullanılacak olması durumunda buna 

elverişli olması. 

e) Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı 

kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer 

kaynakların mevcut olması. 

f) Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan 

harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması.151 (Paragraf 

57) 

 

• İşletme içinde yaratılan bir projenin geliştirme safhasında, bazı durumlarda 

işletme, bir maddi olmayan duran varlığı tespit edebilir ve ilgili varlığın 

gelecekte muhtemel ekonomik yararlar yaratacağını gösterebilir. Bunun 

sebebi, geliştirme safhasının araştırma safhasından daha ileri bir safha 

olmasıdır. (Paragraf 58) 

• Geliştirme faaliyetleri ile ilgili örnekler şunlardır: 

a) Üretim ve kullanım öncesi prototip ve modellerin tasarımı, yapımı 

ve test edilmesi; 

b) Yeni teknoloji içeren alet, model ve kalıpların tasarımı; 

                                                
151 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS’s), London, 
2004, s. 1581. 
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c) Ticari üretim açısından ekonomik olmayan bir ölçekteki pilot 

tesisin tasarlanması, inşası ve çalıştırılması; ve 

d) Yeni veya geliştirilmiş malzeme, cihaz, ürün, süreç, sistem veya 

hizmetler için karar verilmiş bir alternatifin tasarımı, inşası ve 

denenmesi. (Paragraf 59) 

Araştırma harcamalarının UMS-38’e göre muhasebeleştirilmesiyle ilgili bir 

örnek:152 

Motorlu vasıtalar üreten bir şirket olan Alpha’nın yıl içinde aşağıdaki iki proje 

üstünde çalışan bir araştırma departmanı vardır: 

Proje 1: Sürücünün parmaklarındaki sinir uçlarından aldığı sinyallere tepki veren 

bir direksiyon sisteminin dizaynı. 

Proje 2: Mekanik yerine elektronik olarak kontrol edilebilen bir kaynak aparatının 

dizaynı. 

 Araştırma departmanının yaptığı harcamaların özeti şöyledir: 

Tablo 4 
Araştırma Departmanının Yaptığı Harcamaların Özeti 

         Kaynak: Hennie Van Greuning, IFRS:A Practical Guide, Washington DC, The World Bank, 2005, s. 

199. 

Departman şefi zamanının %15’ini Proje 1 ile ilgili çalışarak, %10’unu da Proje 2 

ile ilgili çalışarak harcamıştır. Bu durumda bu iki proje ile ilgili aktifleştirilecek tutarlar 

şöyle olacaktır: 

                                                
152 Hennie Van Greuning, IFRS:A Practical Guide, Washington DC, The World Bank, 2005, s. 199.  

  Genel Proje 1 Proje 2 
Malzeme ve Hizmetler 128.000,00 USD 935.000,00 USD 620.000,00 USD 
İşçilik       
Direkt İşçilik - 620.000,00 USD 320.000,00 USD 
Departman Şefi Maaşı 400.000,00 USD - - 
Yönetici Personel 
Gideri 725.000,00 USD - - 
Genel Giderler       
Direkt - 340.000,00 USD 410.000,00 USD 
İndirekt 270.000,00 USD 110.000,00 USD 60.000,00 USD 
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• Proje 1: Proje 1 sonucunda gelinen durum projenin hala araştırma 

safhasında olduğudur. UMS-38’deki açıklamalara göre “Araştırmadan 

(veya işletme içi bir projenin araştırma safhasından) kaynaklanan herhangi 

bir maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirilemez. Araştırma (veya 

işletme içi bir projenin araştırma safhası) harcamaları gerçekleştiğinde gider 

olarak muhasebeleştirilir.” Bu sebeple Proje 1 için yapılan tüm harcamalar 

ilgili yılda giderleştirilecektir. Bu harcamalar araştırma safhasıyla ilgili 

oldukları için aktifleştirilmeyecektir. 

• Proje 2: Proje 2 , araştırma safhasını geride bırakarak geliştirme safhasına 

girmiş bir projedir. Bu maddi olmayan duran varlığın gelecekte muhtemel 

bir ekonomik fayda sağlayacağı belli olması, geliştirme için yapılan 

harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması sebepleriyle bu proje 

için yapılan harcamalar geliştirme harcamaları olarak değerlendirilir ve 

ilgili yılda aktifleştirilir. Aktifleştirilecek geliştirme harcaması tutarı: 

620.000+320.000+10% x400.000+410.000+60.000=1.450.000 USD olarak 

belirlenmiştir. 

4.3.SPK DÜZENLEMELERİNDEKİ YERİ 

 SPK’nın Seri:XI No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğ’inin sekizinci kısmında maddi olmayan duran varlıklarla ilgili düzenlemelere yer 

verilmiştir.  

 Tebliğin 178. maddesinde araştırma ve geliştirme kavramlarının tanımlarına yer 

verilmiştir. Buna göre;153  

• “Araştırma: Yeni bilimsel veya teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek 

amacıyla yapılan orijinal ve  planlı faaliyetleri, 

• Geliştirme: Araştırma bulgularının veya diğer bilgilerin, yeni veya önemli 

derecede geliştirilmiş malzemeler, araçlar, ürünler, süreçler, sistemler veya 

                                                
153 SPK, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, md. 178. 
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hizmetler üretmek için hazırlanmış bir planın ilgili mal veya hizmetin ticari 

olarak üretimine başlanmasından önce uygulanmasını ifade eder.” 

Tebliğin 190. maddesinde araştırma safhası, 191. maddesinde geliştirme safhası 

hakkında yer alan açıklamalar şöyledir: 

• “Araştırma Safhası: Araştırma safhasında herhangi bir maddi olmayan 

duran varlık mali tablolara alınmaz. Araştırma safhasında, maddi olmayan 

varlığın, gelecekte ekonomik fayda sağlayıp sağlayamayacağının tespit 

edilmesi mümkün olmadığından, yapılan araştırmaya ilişkin harcamalar 

gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara alınır. Araştırma safhasında 

yürütülen faaliyetlere örnek olarak; yeni bir bilgi elde edilmesini 

amaçlayan faaliyetler, araştırma bulguları ve diğer bilgilerin 

uygulanmasına yönelik olarak değerlendirilmesi ve nihai seçimi, alet 

edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlerin alternatiflerinin araştırılması, 

yeni veya geliştirilmiş alet, edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlerin olası 

alternatiflerinin tasarlanması, değerlendirilmesi ve nihai seçimi. 

• Geliştirme safhası: Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, 

geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme 

safhasından) kaynaklanan maddi olmayan varlıklar mali tablolara alınır;154 

a) Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale 

gelebilmesinin teknik olarak mümkün olması, 

b) İşletmenin maddi olmayan varlığı tamamlama ve bu varlığı 

kullanma veya satma niyetinin bulunması, 

c) Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının 

bulunması, 

                                                
154 SPK, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, md. 191. 
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d) Maddi olmayan duran varlığın muhtemel ekonomik faydayı nasıl 

oluşturacağının belirli olması, ayrıca, maddi olmayan varlığın 

çıktısının veya maddi olmayan varlığın kendisinin bir piyasasının 

olması veya işletme bünyesinde kullanılacaksa maddi olmayan 

varlığın kullanılabilir olması, 

e) Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan varlıkla ilgili 

yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. 

Geliştirme safhasında yapılan faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. 

a) Modellerin üretim veya kullanım öncesinde tasarımı, yapımı ve test 

edilmesi; 

b) Yeni teknoloji içeren alet, kalıp ve edevatların tasarımı, 

c) Ticari üretim açısından ekonomik olmayan bir ölçekte bir pilot tesisin 

tasarlanması, inşası ve çalıştırılması, ve; 

d) Yeni veya geliştirilmiş alet, edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlere 

ilişkin seçilen alternatiflerin tasarımı, inşası ve test edilmesi.155 

Bir maddi olmayan varlığın gelecekte sağlaması muhtemel olan ekonomik 

faydalarının belirlenebilmesi için “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Kısmında yer alan 

hükümler kullanılmalıdır. Bir maddi olmayan duran varlığı tamamlamak, kullanmak ve 

bundan fayda elde etmek için yeterli kaynağın mevcudiyeti, ihtiyaç duyulan teknik, mali ve 

diğer kaynaklar ile bu kaynakların işletme tarafından sağlanabileceğini açıklayan bir iş 

planı ile gösterilebilir. Bir işletmenin maliyet sisteminin bu şekilde oluşturulan maddi 

olmayan varlığın maliyetini güvenilir bir biçimde tespit edecek şekilde oluşturulması 

şarttır. İşletme bünyesinde oluşturulan markalar, yayın isimleri, müşteri listeleri ve bu 

                                                
155 SPK, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, md. 191.  
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nitelikteki benzer unsurlar işletmenin bir bütün olarak geliştirme maliyetlerinden 

ayrılamayacağından maddi olmayan varlık olarak mali tablolara alınmaz.156” 

Tebliğin yukarıda açıklanan maddelerindeki araştırma- geliştirme faaliyetleri ile 

ilgili hükümleri incelendiğinde 178. maddede yer alan araştırma ve geliştirme 

kavramlarının tanımlarının 38 no’lu uluslararası muhasebe standardının 8. paragrafında yer 

alan hükümlerle, 190. maddede yer alan araştırma safhası ile ilgili hükümlerinin aynı 

standardın 54, 55 ve 56. paragraflarındaki hükümlerle, 191. maddede yer alan geliştirme 

safhası ile ilgili hükümlerinin aynı standardın 57, 58 ve 59. paragraflarında düzenlemelerle 

tamamen aynı olduğu görülmektedir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak 

yapılacak muhasebe işlemleri bakımından SPK düzenlemeleri ile 38 no’lu Uluslararası 

Muhasebe Standardındaki düzenlemeler arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

4.4.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ YERİ 

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 26 sıra no’lu 

tebliğ, Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) 

standardının yürürlüğe konulması ile ilgilidir.  

 

TMS 38, UMS 38’in Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından 

birebir olarak Türkçeye çevrilmiş halidir. Daha önce yürürlükte bulunan TMS-15 

(Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri) standardı yürürlükten kaldırılmış, yerine TMS-38 

yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin ardından araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilgili 

olarak yapılacak olan muhasebe işlemleri bakımından Türkiye Muhasebe Standartları ile 

Uluslararası Muhasebe Standartları bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.  

Araştırma-Geliştirme  giderlerinin Türkiye Muhasebe Standardı-38’e göre 

muhasebeleştirilmesini açıklayan bir uygulama aşağıdadır: 

                                                
156 SPK, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, md. 191. 
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D İşletmesi yeni bir ürün geliştirmektedir. 2004 yılında “Araştırma Safhası” nda 

Ar-Ge departmanına giren tutar 200.000 YTL’dir. 2005 yılında, ürünün teknik ve ticari 

fizibilitesi hazırlanmıştır. 2005 yılında personel giderleri 20.000 YTL ve bu patenti kayıt 

ettirmek için zorunlu yasal ücretler 15.000 YTL olarak oluşmuştur. 2006 tarihinde, işletme 

ürünün patent hakkını korumak için 30.000 YTL’lik dava giderine maruz kalmıştır. İşletme 

bu maliyetleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirecektir:157 

2004 yılında oluşan araştırma ve geliştirme maliyetleri, gider olarak yazılacaktır. 

Çünkü bu giderler maddi olmayan duran varlıkların tanınması kriterini sağlayamamaktır. 

Bu harcamalar gelecekte ekonomik fayda sağlayacak kesin olarak tanımlanabilir varlık 

yaratmamaktadır. Buna göre yapılacak kayıt; 

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 200.000
İlgili Aktif/Pasif Hesap 200.000

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 200.000
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 200.000

2004

 

2005 yılında; 35.000 YTL tutarındaki personel giderleri ve yasal giderler, patent 

olarak aktifleştirilebilecektir. İşletme, teknik ve ticari fizibilitesinin hazırlanması ile, 

varlığın kullanımı üzerinde kontrol elde etmiştir. Standart, özellikle daha önce harcama 

olarak tanımlanmış maliyetlerin sonradan aktifleştirilmesini yasaklamaktadır. Bu nedenle, 

daha önceki finansal tablolarda harcama kabul edilmiş maliyetler aktifleştirilememektedir. 

Buna göre yapılacak kayıt; 

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
veya Haklar 35.000

İlgili Aktif/Pasif Hesap 35.000

2005

 

2006 yılında, ürünün patent hakkını korumak amacıyla yapılmış 30.000 YTL’lik 

dava gideri, 38 no’lu standarda göre aktifleştirilmeyecek ve gider olarak yazılacaktır. 

                                                
157 Gürbüz Gökçen, Cemal Çakıcı ve Başak Ataman Akgül, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, 
1. Baskı, İstanbul: Beta, 2006, s. 351. 
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Çünkü bu tür yasal harcamalar, standardın onaylanma kriterini sağlamamaktadır. Katlanılan 

bu gider, varlığa gelecekte fayda yaratacak nitelikte değildir. Buna göre yapılacak kayıt;158 

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30.000
İlgili Aktif/Pasif Hesap 30.000

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30.000
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 30.000

2006

 

Diğer bir seçenek olarak, eğer işletme patent davasını kaybedecek olursa o zaman 

maddi olmayan duran varlığın faydalı ömrü ve geri kazanılabilir tutarı tartışılır hale 

gelecektir. Bu durumda işletmenin değer düşüklüğü zararını kaydetmesi veya maddi duran 

varlık hesabını tamamen kapatması gerekmektedir. 

 

                                                
158 Gökçen, Çakıcı ve Akgül, s. 352.  
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 5.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET 

GÖSTEREN BİR İŞLETMENİN MUHASEBE 

UYGULAMALARI 

 Teknoloji geliştirme bölgelerindeki vergi teşviklerinin işletmelerin 

muhasebe kayıtlarını nasıl etkilediğini açıklamak ve bu bölgede yapılan araştırma-

geliştirme faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesini örneklendirmek amacıyla çalışmanın bu 

bölümünde teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin bazı özellikli 

durumlarda yaptığı muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir.  

İncelenen X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. İstanbul’da .. Teknokentinde 2003 

yılından bu yana yazılım geliştirme alanında faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki örneklerde 

X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti.’nin istisna kapsamındaki faaliyetlerini muhasebe 

kayıtlarında nasıl izlediği, dönem sonunda istisna kapsamındaki faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan kar ve zararı nasıl tespit ettiği ve bunun kurumlar vergisi hesaplamasını nasıl 

etkilediği, yazılım ve ar-ge personelinin ücretlerindeki istisnanın ve KDV istisnasının 

hesaplara yansıma biçimi ve teknoloji geliştirme bölgelerine özgü diğer muhasebe 

işlemlerinin nasıl yapıldığı açıklanmıştır. 

5.1. YAZILIM VE AR-GE’YE DAYALI ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN 

ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ 

5.1.1. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmenin 

Kayıt Düzeni  

Maliye Bakanlığı tarafından 28.10.2003 tarihinde yayımlanan KVK-1/2003-

1/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-1 seri no’lu sirkülere göre yazılım ve ar-ge 

faaliyetlerinden elde edilen kazançların, yani istisnadan yararlanacak kazançların tespiti 

açısından, mükelleflerin istisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile 

istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 

ayrımını yapabilecek şekilde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir. 
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İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen kar veya zararın tespit edilebilmesi 

için bu faaliyetlerle ilgili olarak katlanılan giderlerin ve bu faaliyetler sonucunda elde 

edilen gelirlerin firmanın muhasebe kayıtlarında diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve 

giderlerden açıkça ayrılabilmesi ve faaliyet sonuçlarının gelir tablosunda istisna kapsamına 

giren ve girmeyen işler bakımından doğru bir şekilde hesaplanabiliyor olması 

gerekmektedir. 

İncelenen işletmede yukarıda bahsedilen ayrımın yapılabilmesi için istisna 

kapsamına giren faaliyetlerle ilgili tüm giderler, 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

hesabında takip edilmiştir. Yapılan yurtiçi satışlar 600 Yurtiçi Satışlar hesabında takip 

edilmektedir. Bu satışlardan istisna kapsamındaki faaliyetler ile ilgili olan kısmı 600.01 

İstisna İçi Yurtiçi Satışlar hesabında, istisna kapsamı dışında yapılan satışlar ise 600.02 

İstisna Dışı Yurtiçi Satışlar hesabında izlenmektedir. Yurtdışındaki müşterilere yapılan 

satışlar da Tekdüzen Hesap Planı uygulamasına uygun olarak 601 Yurtdışı Satışlar 

hesabında takip edilmekte ve yine istisnaya tabi olan ve istisnaya tabi olmayan kazançların 

tespitini mümkün kılmak amacıyla hesabın takibinde 600 Yurtiçi Satışlar hesabında izlene 

n yöntem izlenmektedir. Yurtdışı satışlardan istisna kapsamındaki faaliyetler ile ilgili 

olanlar 601.01 İstisna İçi Yurtdışı Satışlar hesabında, istisna kapsamı dışında yapılan 

satışlar ise  601.01 İstisna Dışı Yurtdışı Satışlar hesabında izlenmektedir.  

Maliye Bakanlığı tarafından 04.03.2005 tarihinde yayımlanan KVK-16/2005-

4/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-3 seri no’lu sirkülerde yapılan açıklamaya göre; teknoloji 

geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların 4691 sayılı kanunun geçici 2. 

maddesinde öngörülen istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine diğer kurumlar tarafından 

hibe şeklinde sağlanan destekler söz konusu istisna kapsamında değerlendirilecek olup, bu 

mahiyetteki desteklerin firmaların diğer faaliyetlerinden doğan kazanca dahil edilerek 

vergilendirilmesi mümkün değildir. Bu sirkülerde yapılan açıklamalar ışığında, TÜBİTAK 

ve benzeri kuruluşlardan Ar-Ge desteği olarak alınan tutarlar, 649 Diğer Olağan Gelir ve 

Karlar hesabına kaydedilmekte ve geçici vergi dönemlerinde ve kurumlar vergisi verilme 

döneminde istisnaya tabi gelirler kapsamında değerlendirilmektedir. 
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Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın , muhasebe 

uygulamaları sırasında diğer firmalardan farklı olarak kullandığı hesaplar ve bu hesapları 

kullanma amaçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

                                                     
Hesap Kodu Hesap Adı İçerik

600 Yurtiçi Satışlar
600.01 İstisna İçi Yurtiçi Satışlar İstisna Kapsamındaki Yurtiçi Satışlar
600.02 İstisna Dışı Yurtiçi Satışlar İstisna Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar
601.01 İstisna İçi Yurtdışı Satışlar İstisna Kapsamındaki Yurtdışı Satışlar
601.02 İstisna Dışı Yurtdışı Satışlar İstisna Kapsamı Dışındaki Yurtdışı Satışlar

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

649.01 Ar-Ge Projeleri Destek
TÜBİTAK vb. Kurumlardan alınan Ar-Ge 
yardımları

750 Ar-Ge Giderleri
750.01 Brüt Ücretler
750.02 İşveren SSK Payları
750.03 İşsizlik Pr. İşveren Payları
750.04 Kira Giderleri

750.xxx Diğer Giderler

İstisna kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak 
yapılan tüm giderler 750 Ar-Ge giderleri 
hesabında takip edilir.

 

  

5.1.2.İstisna Kapsamındaki ve İstisna Kapsamı Dışındaki Gelir ve 

Giderin Tespit Edilmesi ve Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması 

İstisna kapsamındaki gelir ve giderin , gelir tablosu hesapları kullanılarak ayrı ayrı 

nasıl hesaplandığını göstermek ve istisna kapsamındaki faaliyetlerin kar veya zararla 

sonuçlanmasının firmanın kurumlar vergisi matrahını nasıl etkilediğini göstermek için 2005 

ve 2006 yıllarının faaliyet sonuçları incelenmiştir. 

Firmanın 31.12.2005 itibariyle 700’lü hesaplarının (maliyet hesaplarının) 

bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 

Hesap Kodu Hesap Adı 31.12.2005 Bakiye
740 Hizmet Üretim Maliyeti 34.678,95
750 Ar-Ge Giderleri 1.679.845,34
760 Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri 135.678,88
770 Genel Yönetim Giderleri 199.762,15  
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 Öncelikle yansıtma hesapları kullanılarak 700’lü hesaplar kapatılır ve 

bakiyeleri gelir tablosu hesaplarına aktarılır. 

622 Satılan Hizmet Maliyeti 34.678,95
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 34.678,95

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 34.678,95
740 Hizmet Üretim Maliyeti 34.678,95

Hizmet üretim maliyetinin gelir tablosu hesabına alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

630 Ar-Ge Giderleri 1.679.845,34
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 1.679.845,34

751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 1.679.845,34
750 Ar-Ge Giderleri 1.679.845,34

Ar-Ge giderlerinin gelir tablosu hesabına alınması 
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

631 PSD Giderleri 135.678,88
761 PSD Giderleri Yansıtma Hs. 135.678,88

761 PSD Giderleri Yansıtma Hs. 135.678,88
760 PSD Giderleri 135.678,88

PSD giderlerinin gelir tablosu hesabına alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

632 Genel Yönetim Giderleri 199.762,15
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. 199.762,15

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. 199.762,15
770 Genel Yönetim Giderleri 199.762,15

Genel yönetim giderlerinin gelir tablosuna alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

Yansıtma ve gider hesaplarının kapatılmasının ardından firmanın 31.12.2005 

tarihli gelir tablosu hazırlanır.  
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X TEKNOLOJİ VE YAZILIM LTD. ŞTİ. 31.12.2005 TARİHLİ GELİR TABLOSU 
A- BRÜT SATIŞLAR 2.229.975,63 
    1.Yurtiçi Satışlar 1.853.390,64 
    2.Yurtdışı Satışlar 365.321,09 

    3.Diğer Gelirler 11.263,90 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ  (-) 0,00 

    1.Satiştan İadeler  (-) 0,00 

    2.Satış İskontoları  (-) 0,00 
    3.Diğer İndirimler  (-) 0,00 
C- NET SATIŞLAR 2.229.975,63 
D- SATIŞLARIN  MALİYETİ (-) -158.134,95 
    1.Satılan Mamuller Maliyeti  (-) 0,00 

    2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti  (-) 
     

(123.456,00) 

    3.Satılan Hizmet Maliyeti  (-) 
        

(34.678,95) 
    4.Diğer Satışların Maliyeti  (-) 0,00 
     BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.071.840,68 
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.015.286,37 

    1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri  (-) 
  

(1.679.845,34) 

    2.Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri  (-) 
     

(135.678,88) 

    3.Genel Yönetim Giderleri  (-) 
     

(199.762,15) 
     FAALİYET KARI  (ZARARI) 56.554,31 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 451.939,11 
    1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 
    2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 
    3.Faiz Gelirleri 12.525,74 
    4.Komisyon  Gelirleri 0,00 
    5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 
    6.Menkul kıymet Satış Karları 1.232,74 
    7.Kambiyo Karları 155.056,44 
    8.Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 
    9.Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00 
  10.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 283.124,19 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
(-) -26.022,34 
    1.Komisyon Giderleri (-) 0,00 
    2.Karşılık Giderleri (-) 0,00 
    3.Menkul kıymet Satış Zararları (-) 0,00 

    4.Kambiyo Zararları (-) 
        

(26.022,34) 
    5.Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00 
    6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)  0,00 
    7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 

    1.Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri  (-) 
                        

-   
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    2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri  (-) 0,00 
     OLAĞAN KAR    (ZARAR) 482.471,08 
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 14.984,09 
    1.Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 
    2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 14.984,09 
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.654,34 
    1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00 
    2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00 

    3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 
          

(1.654,34) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 495.800,83 

 

Firmanın 2005 yılı faaliyeti 495.800,83 YTL karla sonuçlanmıştır. Ödenecek 

kurumlar vergisinin hesaplanabilmesi için istisna kapsamındaki kar/zarar ile istisna 

kapsamı dışındaki kar ve zararın ayrıştırılması gerekmektedir.  

Daha önce açıklandığı gibi istisna kapsamındaki satışlar ve bunlara ilişkin olarak 

yapılan giderler ayrı ayrı hesaplarda izlenmektedir. Bu hesapların 31.12.2005 itibariyle 

dökümü şu şekildedir: 

600 Yurtiçi Satışlar 1.853.390,64
600.01 İstisna İçi Yurtiçi Satışlar 1.475.344,56
600.02 İstisna Dışı Yurtiçi Satışlar 378.046,08
601 Yurtdışı Satışlar 365.321,09
601.01 İstisna İçi Yurtdışı Satışlar 340.340,37
601.02 İstisna Dışı Yurtdışı Satışlar 24.980,72
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 283.124,19
649.01 Ar-Ge Projeleri Destek 267.449,19
649.02 Kira Gelirleri 15.675,00
750 Ar-Ge Giderleri 1.679.845,34  

Buna göre istisna kapsamındaki gelir ve gider hesaplanır: 
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İstisna Kapsamındaki Gelirler 2.083.134,12 (A)
İstisna İçi Yurtiçi Satışlar 1.475.344,56
İstisna İçi Yurtdışı Satışlar 340.340,37
Ar-Ge Projeleri Destek 267.449,19

İstisna Kapsamındaki Giderler 1.679.845,34 (B)
Ar-Ge Giderleri 1.679.845,34

İstisna Kapsamındaki Kar/Zarar 403.288,78 (A)-(B) KAR

İstisna Kapsamı Dışındaki Kar/Zarar 92.512,05 KAR

Toplam Kar/Zarar 495.800,83 KAR  

 Firmanın 2005 döneminde elde ettiği toplam kar 495.800,83 YTL’dir. İstisna 

kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen kar 403.288,78 YTL, istisna dışı faaliyetlerden elde 

edilen kar 92.512,05 YTL’dir. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen kar,kurumlar 

vergisi beyannamesinde “Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler” kısmında, 310 

numaralı satırda (Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar) beyan 

edilecektir. Dolayısıyla, firmanın kurumlar vergisi beyanına esas olacak ticari karı 

92.515,05 YTL olacaktır. Mali kara ulaşmak için ticari kardan 2004 yılında kanunen kabul 

edilmeyen gider yazılan ancak 2005 yılı içinde kapanan karşılık ve gider tahakkuklarının 

tutarı olan 7.892,35 YTL indirilecektir. Kurumlar vergisi matrahına (mali kara) ulaşmak 

için ticari kara kanunen kabul edilmeyen giderlerin ise eklenmesi gerekmektedir. Firmanın 

2005 yılına ilişkin kanunen kabul edilmeyen giderlerinin toplam tutarı 23.643,61 YTL’dir.  

2005 yılı için kurumlar vergisi matrahı şöyle hesaplanmıştır: 
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X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı Hesabı
Ticari Kar 495.800,83
İlaveler (KKEG) 23.643,61
Kar ve İlaveler Toplamı 519.444,44 (A)

Teknoloji Gel. Bölgesinde Elde Edilen Kazançlar 403.288,78
Diğer İndirim ve İstisnalar 7.892,35
İndirim ve İstisnalar Toplamı 411.181,13 (B)

Kurumlar Vergisi Matrahı 108.263,31 (C) (C)=(A)-(B)

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 32.478,99 (D) (D)=(C)*0,30  

2005 yılının kurumlar vergisi matrahı kar ve ilaveler toplamından indirim ve 

istisnalar toplamının çıkarılmasıyla 108.263,31 YTL bulunmuş, bu matraha 2005 yılında 

geçerli kurumlar vergisi oranı olan %30’un uygulanmasıyla 2005 yılı için hesaplanan 

kurumlar vergisi 32.478,99 YTL olarak bulunmuştur. 

Görüldüğü gibi teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım ve ar-ge’ye dayalı  

faaliyetlerden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden muaf olması firmaya önemli bir 

vergi avantajı sağlamıştır. Bu kazançlar vergiden muaf olmasaydı X Teknoloji ve Yazılım 

Ltd. Şti.’nin 2005 döneminde hesaplanan kurumlar vergisi tutarı aşağıdaki tabloda 

görülebileceği gibi 153.465,63 YTL olacaktı. Teknoloji geliştirme bölgesi istisnasının 

sağladığı vergi avantajının parasal tutarı: 153.465,63-32.478,99=120.986,64 YTL’dir. 

X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı Hesabı
Ticari Kar 495.800,83
İlaveler (KKEG) 23.643,61
Kar ve İlaveler Toplamı 519.444,44 (A)

Diğer İndirim ve İstisnalar 7.892,35
İndirim ve İstisnalar Toplamı 7.892,35 (B)

Kurumlar Vergisi Matrahı 511.552,09 (C) (C)=(A)-(B)

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 153.465,63 (D) (D)=(C)*0,30  
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Firma, 2005 hesap dönemi sonunda hem istisna içi faaliyetlerden hem de istisna 

dışı faaliyetlerden kazanç elde etmiştir. İstisna içi faaliyetlerden elde ettiği kazancı 

kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapmış, yalnızca istisna dışı 

faaliyetlerden elde ettiği kazancı vergilendirilmiştir. 2006 hesap dönemi sonunda ise 

vergisel açıdan daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır.  

2006 hesap dönemi kurum kazancını hesaplarken 2005 dönemi için yapılan 

işlemler tekrarlanacaktır.  

31.12.2006 tarihinde firmanın 700’lü hesaplarının (maliyet hesaplarının) 

bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 

Hesap Kodu Hesap Adı 31.12.2006 Bakiye
740 Hizmet Üretim Maliyeti 340.574,97
750 Ar-Ge Giderleri 2.465.419,05
760 Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri 158.744,29
770 Genel Yönetim Giderleri 233.721,72  

Öncelikle yansıtma hesapları kullanılarak 700’lü hesaplar kapatılır ve bakiyeleri 

gelir tablosu hesaplarına aktarılır. 

622 Satılan Hizmet Maliyeti 340.574,97
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 340.574,97

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 340.574,97
740 Hizmet Üretim Maliyeti 340.574,97

Hizmet üretim maliyetinin gelir tablosu hesabına alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

630 Ar-Ge Giderleri 2.465.419,05
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 2.465.419,05

751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs. 2.465.419,05
750 Ar-Ge Giderleri 2.465.419,05

Ar-Ge giderlerinin gelir tablosu hesabına alınması 
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  
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631 PSD Giderleri 158.744,29
761 PSD Giderleri Yansıtma Hs. 158.744,29

761 PSD Giderleri Yansıtma Hs. 158.744,29
760 PSD Giderleri 158.744,29

PSD giderlerinin gelir tablosu hesabına alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

632 Genel Yönetim Giderleri 233.721,72
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. 233.721,72

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. 233.721,72
770 Genel Yönetim Giderleri 233.721,72

Genel yönetim giderlerinin gelir tablosuna alınması
ve yansıtma ve gider hesaplarının kapatılması  

Yansıtma hesaplarının kapatılmasının ardından firmanın 31.12.2006 tarihli gelir 

tablosu hazırlanır.  

X TEKNOLOJİ VE YAZILIM LTD. ŞTİ. 31.12.2006 TARİHLİ GELİR TABLOSU 
A- BRÜT SATIŞLAR 3.409.071,49 
    1.Yurtiçi Satışlar 2.768.467,05 
    2.Yurtdışı Satışlar 627.425,68 

    3.Diğer Gelirler 13.178,76 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ  (-) 0,00 

    1.Satiştan İadeler  (-) 0,00 

    2.Satış İskontoları  (-) 0,00 
    3.Diğer İndirimler  (-) 0,00 
C- NET SATIŞLAR 3.409.071,49 
D- SATIŞLARIN  MALİYETİ (-) -485.017,89 
    1.Satılan Mamuller Maliyeti  (-) 0,00 

    2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti  (-) 
     

(144.443,52) 

    3.Satılan Hizmet Maliyeti  (-) 
     

(340.574,37) 
    4.Diğer Satışların Maliyeti  (-) 0,00 
     BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.924.053,60 
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.857.885,05 

    1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri  (-) 
  

(2.465.419,05) 

    2.Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri  (-) 
     

(158.744,29) 

    3.Genel Yönetim Giderleri  (-) 
     

(233.721,72) 
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     FAALİYET KARI  (ZARARI) 66.168,54 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 328.768,76 
    1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 
    2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 
    3.Faiz Gelirleri 14.655,12 
    4.Komisyon  Gelirleri 0,00 
    5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 
    6.Menkul kıymet Satış Karları 1.442,31 
    7.Kambiyo Karları 181.416,03 
    8.Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 
    9.Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00 
  10.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 131.255,30 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
(-) -30.446,14 
    1.Komisyon Giderleri (-) 0,00 
    2.Karşılık Giderleri (-) 0,00 
    3.Menkul kıymet Satış Zararları (-) 0,00 

    4.Kambiyo Zararları (-) 
        

(30.446,14) 
    5.Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00 
    6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)  0,00 
    7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 
    1.Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri  (-) 0,00 
    2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri  (-) 0,00 
     OLAĞAN KAR    (ZARAR) 364.491,16 
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 17.531,39 
    1.Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 
    2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 17.531,39 
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.935,58 
    1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00 
    2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00 

    3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 
          

(1.935,58) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 380.086,97 

 

 Firmanın 2006 yılı faaliyeti 380.086,97 YTL karla sonuçlanmıştır. 

Ödenecek kurumlar vergisinin hesaplanabilmesi için istisna kapsamındaki kar/zarar ile 

istisna kapsamı dışındaki kar ve zararın ayrıştırılması gerekmektedir.  

Daha önce açıklandığı gibi istisna kapsamındaki satışlar ve bunlara ilişkin olarak 

yapılan giderler ayrı ayrı hesaplarda izlenmektedir. Bu hesapların 31.12.2006 itibariyle 

detayı aşağıdadır: 
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600 Yurtiçi Satışlar 2.768.467,05
600.01 İstisna İçi Yurtiçi Satışlar 2.107.505,16
600.02 İstisna Dışı Yurtiçi Satışlar 660.961,89
601 Yurtdışı Satışlar 627.425,68
601.01 İstisna İçi Yurtdışı Satışlar 189.057,99
601.02 İstisna Dışı Yurtdışı Satışlar 438.367,69
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 131.255,30
649.01 Ar-Ge Projeleri Destek 110.473,08
649.02 Kira Gelirleri 20.782,22
750 Ar-Ge Giderleri 2.465.419,05  

İstisna kapsamındaki gelir ve gider aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

İstisna Kapsamındaki Gelirler 2.407.036,23 (A)
İstisna İçi Yurtiçi Satışlar 2.107.505,16
İstisna İçi Yurtdışı Satışlar 189.057,99
Ar-Ge Projeleri Destek 110.473,08

İstisna Kapsamındaki Giderler 2.465.419,05 (B)
Ar-Ge Giderleri 2.465.419,05

İstisna Kapsamındaki Kar/Zarar -58.382,82 (A)-(B) ZARAR

İstisna Kapsamı Dışındaki Kar/Zarar 438.469,79 KAR

Toplam Kar/Zarar 380.086,97 KAR  

Firmanın 2006 hesap döneminde istisna kapsamındaki faaliyetleri 58.382,82 YTL 

zarar ile, istisna kapsamı dışındaki faaliyetleri ise 438.469,79 YTL karla sonuçlanmıştır. 

İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu ortaya çıkan zararın , diğer faaliyetlerden elde 

edilen kardan mahsup edilmesi mümkün değildir. Firmanın 2006 yılı ticari karı 380.086,97 

YTL’dir. Mali kara ulaşmak için ticari kardan 2005 yılında kanunen kabul edilmeyen gider 

yazılan ancak 2006 yılı içinde kapanan karşılık ve gider tahakkuklarının tutarı olan 

4.754,83 YTL indirilecektir. Kurumlar vergisi matrahına (mali kara) ulaşmak için ticari 

kara kanunen kabul edilmeyen giderlerin ise eklenmesi gerekmektedir. Firmanın 2006 

yılına ilişkin kanunen kabul edilmeyen giderlerinin tutarı 28.136,53 YTL’dir. Bunun yanı 

sıra istisna kapsamındaki faaliyetler sonucu ortaya çıkan 58.382,82 YTL’lik zarar da 

kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. 2006 yılı için kurumlar vergisi 

matrahı şu şekilde hesaplanmıştır: 
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X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. 2006 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı Hesabı
Ticari Kar 380.086,97
İlaveler (KKEG) 28.136,53
İlaveler (KKEG-İstisna Kapsamındaki Zarar) 58.382,82
Kar ve İlaveler Toplamı 466.606,32 (A)

Diğer İndirim ve İstisnalar 4.754,83
İndirim ve İstisnalar Toplamı 4.754,83 (B)

Kurumlar Vergisi Matrahı 461.851,49 (C) (C)=(A)-(B)

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 92.370,30 (D) (D)=(C)*0,20  

2006 yılının kurumlar vergisi matrahı kar ve ilaveler toplamından indirim ve 

istisnalar toplamının çıkarılmasıyla 461.851,49 YTL bulunmuş, bu matraha 2006 yılında 

geçerli kurumlar vergisi oranı olan %20’nin uygulanmasıyla 2006 yılı için hesaplanan 

kurumlar vergisi 92.370,30 YTL olarak bulunmuştur. 

Firma hem 2005 hem de 2006 yılını karla kapatmıştır. 2 yıl arasındaki fark, 2005 

yılında istisna kapsamındaki faaliyetlerin karla, 2006 yılında ise zararla sonuçlanmış 

olmasıdır. Firma 2005 yılında istisna kapsamındaki faaliyetlerinden elde ettiği karı , ticari 

karından indirerek daha az kurumlar vergisi ödemiştir. 2006 yılında ise istisna 

kapsamındaki faaliyetleri zararla sonuçlandığı için , söz konusu zararı kanunen kabul 

edilemeyen gider olarak ticari karına ekleyip daha fazla kurumlar vergisi ödemiştir. 

5.2.Bölgede Yazılım ve Ar-Ge ile İlgili Faaliyetlerde Çalışan 

Personelin Ücretlerindeki İstisna İle İlgili Muhasebe Kayıtları 

Bölgede çalışan personelin ücretlerindeki istisna ile ilgili muhasebe kayıtları 

incelenirken vergisel açıdan özellik arzeden üç durum da dikkate alınmış, ve bu üç 

durumun her biriyle ilgili muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Bu üç durum: 

1. Personelin sadece yazılım ve ar-ge ile ilgili çalışan biri olması durumunda 

ücretinin tamamı istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 
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2. Personelin hem yazılım ve ar-ge hem de bunun dışındaki faaliyetlerde 

çalışması durumunda, aldığı ücretin sadece yazılım ve ar-ge ile ilgili olan 

kısmı istisnadan yararlanacaktır. 

3. Personelin yazılım ve ar-ge faaliyetleriyle ilgili herhangi bir çalışması 

yoksa aldığı ücret tamamen istisna kapsamı dışında olacaktır. 

5.2.1. Sadece Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinde Görev Alan Personelin 

Ücretiyle İlgili Muhasebe Kayıtları 

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. İstisna hükmü ücretten 

alınan vergileri kapsamakta, sosyal güvenlik ile ilgili yüklerle ilgili herhangi bir istisna 

bulunmamaktadır. Şirkette sadece yazılım geliştirilmesi ile ilgili olarak çalışan, istisna dışı 

faaliyetlerle herhangi bir ilgisi bulunmayan bir personelin (X) ücretinin tamamı gelir ve 

damga vergisinden muaftır, ve bu personelin ücretiyle ilgili olarak düzenlenen bordro ve 

muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: 

 

PERSONEL İSMİ XXX
SİCİL NO XXX
YIL/AY 2006/12

KAZANÇLAR KESİNTİLER KESİNTİLER-2
BRÜT ÜCRET 5.675,00 SSK MATRAHI 3.451,50 DV MAT. 0,00
FAZLA MESAİ 892,50 SSK PRİMİ 483,21 DV 0,00
PRİM 0,00 İŞSİZLİK PRİMİ 34,52 AVANS KES. 768,00
EK ÖDEMELER 0,00 GV MATRAHI (AYLIK) 0,00

GV MATRAHI (KÜM.) 0,00
TOPLAM KAZANÇ 6.567,50 AYLI K GV 0,00 TOPLAM KES. 1.285,73

NET ÜCRET 5.281,78   
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750.01.001 Brüt Ücretler 5.675,00
750.02.001 İşveren SSK Payları 673,04
750.02.002 İşveren İşsizlik Pr. Payları 69,03
750.15.002 Fazla Mesai Ücretleri 892,50

335.01.001 Personele Borçlar 5.281,78
196.01.001 Personel Avansları 768,00
361.01.001 Ödenecek SSK Primleri 1.156,25
361.01.002 Ödenecek İşsz. Primleri 103,55  

  

Personelin ücretinin tamamı Ar-Ge ve yazılımla ilgili olduğu için bu personelin 

maaşından gelir ve damga vergisi tevkifatı yapılmamıştır. Ocak 2006- Aralık 2006 

döneminde geçerli olan SSK tavanı 3.451,50 YTL’dir. Personelin brüt ücreti bu tutarı 

aştığından SSK ve İşsizlik primleri 3.451,50 YTL üzerinden hesaplanmıştır. 

• SSK  Primi İşçi Payı: 3.451,50 *0,14= 483,21 YTL 

• SSK Primi İşveren Payı: 3.451,50*0,195=673,04 YTL 

• İşsizlik Primi İşçi Payı: 3.451,50*0,01=34,51 YTL 

• İşsizlik Primi İşveren Payı: 3.451,50*0,02=69,03 YTL 

 Personelle ilgili olarak üstlenilen giderlerin tamamı 750 Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri hesabının yardımcı hesapları olarak kullanılan 750.01.001 Brüt Ücretler, 

750.02.001 İşveren SSK Payları, 750.02.002 İşveren SSK İşsizlik Primi Payları ve 

750.15.002 Fazla Mesai Ücretleri hesaplarına borç kaydedilmiştir. İşletmenin dönem sonu 

işlemlerinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında biriken tutar, istisnaya tabi 

faaliyetlerin sonucu olan kar veya zararın tespit edilmesinde kullanılacaktır. 
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5.2.2.Ar-Ge ve Yazılım Faaliyetleriyle Beraber Pazarlama Faaliyetlerinde 

de Çalışan Bir Personelin Ücretiyle İlgili Muhasebe Kayıtları 

Firmanın personelinden Y, firmada yazılım mühendisi olarak çalışmakla birlikte, 

çalışmasının belli bir bölümünü de üretilen ürünleri mevcut ve potansiyel müşterilere 

tanıtmak, firmaya yeni pazar olanakları yaratmak amacıyla harcamaktadır.  

Daha önce de açıklandığı gibi bir personel araştırmacı, yazılımcı veya Ar-Ge 

personeli olsa dahi, bu personele Ar-Ge, yazılım ve araştırma dışındaki çalışmalarından 

dolayı yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamının dışında olacaktır.  

Y’nin mesaisinin 2/3’ünü yazılım geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak, 1/3’ünü 

ise pazarlama-danışmanlık faaliyetleriyle ilgili olarak harcaması planlanmış, kendisine 

şirkette verilen görevler de bu zaman bütçelemesine uygun şekilde belirlenmiştir. Bu 

durumda Y’nin hak ettiği ücretiyle ilgili olarak düzenlenen bordro ve yapılacak muhasebe 

kayıtları da sadece Ar-Ge ve yazılım faaliyetleriyle ilgili olarak çalışan bir personel için 

yapılacak kayıtlardan farklı olmaktadır. 

Personel Y için Aralık 2006’da düzenlenen bordro ve muhasebe kayıtları şu 

şekildedir: 

PERSONEL İSMİ YYY
SİCİL NO YYY
YIL/AY 2006/12

KAZANÇLAR KESİNTİLER KESİNTİLER-2
BRÜT ÜCRET 7.225,00 SSK MATRAHI 3.451,50 DV MATRAHI 2.408,33
FAZLA MESAİ 0,00 SSK PRİMİ 483,21 DV 14,45
PRİM 0,00 İŞSİZLİK PRİMİ 34,52 AVANS KES. 768,00
EK ÖDEMELER 0,00 GV MATRAHI (AYLIK) 1.890,61

GV MATRAHI (KÜM) 22.687,30
TOPLAM KAZANÇ 7.225,00 AYLIK GV 510,46 TOPLAM KES. 1.810,64

NET ÜCRET 5.414,36  
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760.01.001 Brüt Ücretler 2.408,33
760.02.001 İşveren SSK Payları 224,35
760.02.002 İşveren İşsz. Pr. Payları 23,01
750.01.001 Brüt Ücretler 4.816,67
750.02.001 İşveren SSK Payları 448,70
750.02.002 İşveren İşsz. Pr. Payları 46,02

335.01.001 Personele Borçlar 5.414,36
196.01.001 Personel Avansları 768,00
361.01.001 Ödenecek SSK Primleri 1.156,25
361.01.002 Ödenecek İşsz. Primleri 103,55
360.01.001 Ödenecek Gelir Vergisi 510,46
360.01.002 Ödenecek Damga Vergisi 14,45  

 

 Personelin Ar-Ge ve yazılımla ilgili çalışmasından kaynaklanan ücretleri istisna 

kapsamında olduğundan personelin işverene maliyetinin istisna kapsamındaki kısmı 750 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabının yardımcı hesapları olan 750.01.001 Brüt 

Ücretler, 750.02.001 İşveren SSK Payları, 750.02.002 İşveren İşsizlik Primi Payları 

hesaplarına borç kaydedilmiştir. 

Personelin ücretinin, pazarlamayla ilgili olarak yaptığı çalışmalara tekabül eden 

kısmı (1/3’lük kısmı) ise istisna kapsamı içinde olmadığı için 750 Araştırma-Geliştirme 

Giderleri hesabına kaydedilmemiştir. Personelin işverene maliyetinin istisna kapsamı 

dışında kalan kısmı 760 Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri hesabının yardımcı hesabı 

olarak kullanılan 760.01.001 Brüt Ücretler, 760.02.001 İşveren SSK Payları, 760.02.002 

İşveren İşsizlik Primi Payları hesaplarına borç kaydedilmiştir. Bu giderler, dönem sonunda 

kurumlar vergisi hesaplaması yapılırken istisna dışı faaliyetler sonucu ortaya çıkan kar veya 

zararın hesaplanmasında kullanılacaktır. 

SSK primleri bir önceki örnekte olduğu gibi, Ocak-Aralık 2006 döneminde geçerli 

olan SSK tavan tutarı 3.451,50 YTL üzerinden hesaplanmıştır. Personelin ücretinin 2/3’ü 

istisna kapsamında olduğu için, SSK işveren paylarının ve işsizlik primi işveren paylarının 

2/3’ü Araştırma Geliştirme Giderleri hesabına, 1/3’ü ise Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 

hesabına kaydedilmiştir. 
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• SSK İşveren Payı: 673,04 YTL  

a) İstisna Kapsamında 750.02.001 hesapta giderleşen tutar: 

673,04*2/3=448,70 YTL 

b) İstisna Kapsamı Dışında 760.02.001 hesapta giderleşen tutar: 

673,04*1/3=224,35 YTL 

• İşsizlik Primi İşveren Payı: 69,03 YTL 

a) İstisna Kapsamında 750.02.002 hesapta giderleşen tutar: 69,03*2/3=46,02 

YTL 

b) İstisna Kapsamı Dışında 760.02.002 hesapta giderleşen tutar: 

69,03*1/3=23,01 YTL. 

Personelin ücretinin belli bir kısmı istisna kapsamı dışında olduğu için , istisna 

kapsamı dışında kalan kısım için gelir ve damga vergisi tevkifatı yapılmış, ve ilgili 

dönemin muhtasar beyannamesinde beyan edilerek ödemesi yapılmıştır. Gelir ve damga 

vergilerinin hesaplanması aşağıda açıklanmıştır. 

• Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması: Personelin 2006 Aralık ayındaki 

brüt ücreti 7.225 YTL’dir. Bu ücretin 2/3’ü yazılım ve Ar-Ge ile ilgili 

çalışmadan elde edilen kazanç olduğu için gelir vergisinden müstesnadır. 

Ayrıca SSK primi işçi payı ve işsizlik primi işçi payı da gelir vergisi 

matrahından düşülecektir. Bu hususlar dikkate alınarak gelir vergisi 

matrahı şu şekilde hesaplanır: 

a) Brüt ücret: 7.225 YTL 

b) Gelir Vergisinden İstisna Olan Kısım: 7.225*2/3=4.816,67 YTL 

c) SSK Primi İşçi Payı: 483,21 YTL 
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d) İşsizlik Primi İşçi Payı: 34,52 YTL 

e) Gelir Vergisi Matrahı: 7.225-4.816,67-483,21-34,52=1.890,60 YTL 

• Gelir Vergisinin Hesaplanması: Personelin yılın ilk 11 ayına ait kümülatif 

gelir vergisi matrahı 20.796,69 YTL’dir. 12. aydaki gelir vergisi matrahı 

olan 1.890,61 YTL’nin de eklenmesiyle 2006 yılı kümülatif gelir vergisi 

matrahı 22.687,30 YTL olur. 2006 yılında ücret gelirleri için geçerli olan 

gelir vergisi tarifesi şu şekildedir: 

        

2006 YILI ÜCRET GELİRLERİ VERGİ TARİFESİ

7.000 liraya kadar 15%
18.000 liranın 7.000 lirası için 1.050 lira aşan kısmı için 20%
40.000 liranın 18.000 lirası için 3.250 lira aşan kısmı için 27%

40.000 + liranın 40.000 lirası için 9.190 lira aşan kısmı için 35%  

Buna göre personelin ücreti gelir vergisi tarifesinde 3. dilime isabet etmektedir. 

Kümülatif gelir vergisi tutarı olan 22.687,30 YTL, 18.000 YTL’nin üstünde ve 40.000 

YTL’nin altında bir tutar olduğu için gelir vergisi matrahına uygulanacak vergi oranı 

%27’dir. 2006 Aralık ayında personelin ücretinden tevkif edilecek olan gelir vergisi tutarı 

1.890,61*0,27=510,46 YTL’dir. 

Yukarıda bordroyla ilgiyle muhasebe kayıtlarında da görüldüğü gibi personelin 

ücretinden tevkif edilen gelir vergisi 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının yardımcı 

hesabı olan 360.01.001 Ödenecek Gelir Vergisi hesabına alacak kaydedilmek suretiyle 

muhasebeleştirilmiştir. 

• Damga Vergisi Matrahının Hesaplanması: Ücretin 2/3’ü 4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile getirilen istisnalar kapsamı ile 

her türlü vergiden muaf olduğuna göre, damga vergisi, ücretin istisna 

kapsamı dışında kalan 1/3’lük kısmı üzerinden hesaplanacaktır. Damga 

vergisi matrahı: 7.225*1/3=2.408,33 YTL’dir. 
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• Damga Vergisinin Hesaplanması: Ücretlerden yapılan tevkifatta damga 

vergisi oranı binde 6 olarak uygulanır. 2006 yılı Aralık ayında personelin 

ücretinden tevkif edilecek damga vergisi tutarı: 2.408,33*0,006=14,45 

YTL’dir. 

Yukarıda bordroyla ilgiyle muhasebe kayıtlarında da görüldüğü gibi personelin 

ücretinden tevkif edilen damga vergisi 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının yardımcı 

hesabı olan 360.01.002 Ödenecek Damga Vergisi hesabına alacak kaydedilmek suretiyle 

muhasebeleştirilmiştir. 

5.3.3. Ar-Ge ve Yazılım Faaliyetleriyle İlgisi Bulunmayan İdari 

Personelin Ücretine İlişkin Muhasebe Kayıtları 

 
 Firmada idari işler sorumlusu olarak görev yapan Personel Z’nin Ar-Ge, 

yazılım, araştırma gibi faaliyetlerle ilgisi bulunmamaktadır. Personel Z’nin bu faaliyetlerle 

ilgisi bulunmadığı için elde ettiği gelirin herhangi bir şekilde 4691 Sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile getirilen istisnaya tabi olması söz konusu olmayacaktır. 

Personel Z için 2006 yılı Aralık ayında düzenlenen bordro ve yapılan muhasebe 

kayıtları şu şekildedir: 

PERSONEL İSMİ ZZZ
SİCİL NO ZZZ
YIL/AY 2006/12

KAZANÇLAR KESİNTİLER KESİNTİLER-2
BRÜT ÜCRET 1.850,00 SSK MATRAHI 2.358,84 DV MATRAHI 2.358,84
FAZLA MESAİ 325,00 SSK PRİMİ 330,24 DV 14,15
PRİM 0,00 İŞSZ. PRİMİ 23,59 AVANS KES 437,30
SAĞLIK SİG. 183,84 GV MATRAHI (AYLIK) 1.896,26 SAĞLIK SİG. 137,94

GV MATRAHI (KÜM) 20.810,96
TOPLAM KAZANÇ 2.358,84 AYLIK GV 511,99 TOPLAM KES. 1.455,21

NET ÜCRET 903,63  
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770.01.001 Brüt Ücretler 1.895,90
770.02.001 İşveren SSK Payları 459,97
770.02.002 İşveren İşsz. Primi Payları 47,18
770.25.001 Fazla Mesai Ücretleri 325,00
770.30.001 Personel Sağlık Sigortası Gid. 137,94
335.01.001 Personele Borçlar 903,63
196.01.001 Personel Avansları 437,30
360.01.001 Ödenecek Gelir Vergisi 511,99
360.01.002 Ödenecek Damga Vergisi 14,15
361.01.001 Ödenecek SSK Primleri 790,21
361.01.002 Ödenecek İşsz. Primleri 70,77
180.07.001 Gelecek Aylar Sağlık Sig. 137,94  

 

Personel Z, araştırmacı, yazılımcı veya Ar-Ge personeli olmadığı ve elde ettiği 

ücret gelirleri istisnaya tabi olmadığı için bu personelin ücreti ile ilgili olarak yapılan gider 

kayıtlarında hiç bir şekilde 750 Araştırma-Geliştirme Giderleri hesabı kullanılmamaktadır. 

Personel Z ile ilgili olarak yapılan ücret giderleri, personelin idari işler personeli olması 

sebebiyle 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının alt hesapları olan 770.01.001 Brüt 

Ücretler, 770.02.001 İşveren SSK Payları, 770.02.002 İşveren İşsizlik Primi Payları, 

770.25.001 Fazla Mesai Ücretleri, 770.30.001 Personel Sağlık Sigortası Giderleri 

hesaplarına borç kaydı yapılarak muhasebeleştirilmekte ve, yıl sonu işlemleri sırasında 

istisna dışı faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkacak kar veya zararın tespiti aşamasında 

dikkate alınmaktadır.  

Daha önceki örneklerde incelenen personel X yazılım personeli olduğu ve 

ücretinin tamamı istisna kapsamında bulunduğu için ücreti ile ilgili giderler 750 Araştırma-

Geliştirme Giderleri hesabında, personel Y hem yazılım hem de pazarlama faaliyetlerinde 

çalıştığı için 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ve 760 Pazarlama-Satış Dağıtım 

Giderleri hesabında takip edilmiştir. 

Personel Z’nin kazancı tamamen istisna kapsamı dışında olduğu için ücreti 

üzerinden ilgili mevzuat hükümleri çerçeveside gelir ve damga vergisi tevkifatı yapılmakta 

ve tevkif edilen bu tutarlar aylık muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmektedir. 
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Personel Z’nin ücretine ilişkin gelir ve damga vergisi hesaplamasının yapılışı 

aşağıda açıklanmıştır: 

• Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması: Personel Z’nin brüt ücreti 1.850 

YTL’dir. Sağlık sigortası ve fazla mesai ödemeleriyle birlikte toplam 

kazanç tutarı 2.358.84 YTL’dir. Gelir vergisi matrahına ulaşmak için 

toplam kazançtan SSK ve işsizlik primlerinin işçi tarafından ödenen 

kısımları ile ödenen sağlık sigortası primlerinin brüt ücretin %5’ine kadar 

olan kısmı (aylık asgari ücret tutarını aşmamak koşuluyla) indirilir. Bu 

durumda gelir vergisi matrahı: (1.850+325+183,84)-(330,24+23,59)-

(1.850+325)*0,05=1.896,26 YTL. 

• Gelir Vergisinin Hesaplanması: Personel Z’nin ilk 11 aya ait kümülatif 

gelir vergisi matrahı 18.914,70 YTL, 12. ayın gelir vergisi matrahı ise 

1.896,26 YTL’dir. 2006 yılına ait kümülatif gelir vergisi matrahı 20.810,96 

YTL’dir. Yukarıdaki 2006 yılı ücret gelirlerine ait vergi tarifesine göre 

personel Z, 2006 Aralık ayı itibariyle 3. dilimdedir ve bu ay elde ettiği 

ücret %27 oranında gelir vergisine tabidir. Buna göre personel Z’nin 

maaşından kesilen gelir vergisi tutarı 1.896,26*0,27=511,99 YTL olarak 

hesaplanmış ve muhasebe kayıtlarına alınmıştır. 

• Damga Vergisi Matrahının ve Damga Vergisinin Hesaplanması: Damga 

vergisinde herhangi bir istisna veya indirim söz konusu olmadığı için 

personelin elde ettiği kazancın tamamı üzerinden damga vergisi 

hesaplanmıştır. Buna göre personel Z’nin maaşından kesilen damga vergisi 

tutarı: 2.358,84*0,006= 14,15 YTL olarak hesaplanmış ve muhasebe 

kayıtlarına alınmıştır. 
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5.3.KDV İstisnası İle İlgili Muhasebe Kayıtları 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin bölge içinde 

ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve 

askeri komuta kontrol yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri, 31.12.2013 tarihine kadar 

katma değer vergisinden müstesnadır.  

Örnek 1: X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. 23.02.2007 tarihinde tamamını 

teknoloji geliştirme bölgesinde ürettiği, iş uygulamaları kapsamında değerlendirilen bir 

yazılımı 36.500 YTL bedelle Tütüncü Ltd. Şti’ne satmıştır. Bu satış için yapılan muhasebe 

kaydı: 

23.02.2007

120 Alıcılar
120.01 Yurtiçi Alıcılar
120.01.14 Tütüncü Ltd. Şti. 36.500,00

600 Yurtiçi Satışlar
600.01 İstisna İçi Yurtiçi Satışlar 36.500,00

TGB'de üretilen bir yazılımın satışı nedeniyle KDV'siz satış  

şeklinde olup KDV hesabı çalışmamıştır. Bu işlemde satış bedeli olan 36.500 YTL, Şubat 

2007 dönemine ait KDV beyannamesinde 223 kodlu satıra (Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde Yapılan İşlemler) yazılarak kısmi istisna olarak beyan edilmiş ve yapılan 

mal/hizmet teslimi tutarı üzerinden KDV ödenmemiştir. 

Örnek 2: X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. Ocak-Mart 2007 döneminde verdiği 

teknik danışmanlık hizmeti için Taylan Holding’e 31.03.2007 tarihinde KDV dahil 18.775 

YTL tutarında fatura kesmiştir.  

Verilen hizmet Taylan Holding’in elektronik güvenlik sistemindeki açıkları 

bularak, bu açıkların kapatılmasını sağlayacak yolların gösterilmesi şeklinde bir teknik 

danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi içinde yazılım 
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üretilmesi veya herhangi bir ar-ge faaliyetinde bulunulması söz konusu olmadığından KDV 

hesaplanmıştır. Bu satış için yapılan muhasebe kaydı: 

31.03.2007
120 Alıcılar
120.01 Yurtiçi Alıcılar
120.01.24 Taylan Holding 16.775,00

600 Yurtiçi Satışlar
600.02 İstisna Dışı Yurtiçi Satışlar 14.216,10
391 Hesaplanan KDV
391.01 Satışlar KDV 2.558,90

Taylan Holding'e kesilen teknik danışmanlık faturası  

şeklindedir. Bu satışta hizmet teslim bedeli olan 14.216,10 YTL, Mart 2007 dönemi KDV 

beyannamesinde %18 oranlı işlemlerin matrahına eklenerek beyan edilmiş ve bu işlemden 

doğan 2.558,90 YTL tutarındaki  KDV ödenmiştir. 

Örnek 3: Fransa’daki bir teknoloji firmasından yapılmakta olan bir Ar-Ge projesi 

ile ilgili olarak online danışmanlık hizmeti alınmış, bu hizmet karşılığında  01.06.2007 

tarihinde 10.000 Euro’luk bir fatura gelmiştir. 

Fransa’daki firmadan alınan bu hizmet faturası için teknoloji geliştirme 

bölgesindeki firma açısından KDV sorumluluğu doğmaktadır. Fatura 01.06.2007 

tarihindeki TCMB döviz alış kuruyla (1 Euro:1,7705 YTL) kayıtlara alınmıştır.  

750 Ar-Ge Giderleri 17.705,00
750.07 Muhtelif Giderler
191 İndirilecek KDV
191.01 İndirilecek KDV 3.186,90

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
360.04 Sorumlu Sıf. Öd. KDV 3.186,90
320 Satıcılar
320.02 Yurtdışı Satıcılar 17.705,00

Faturanın gider ve sorumlu sıfatıyla KDV kaydı

01.06.2007
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Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet göstermekten kaynaklanan KDV 

istisnasının KDV sorumluluğu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Faturanın kayıtlara 

alınmasının ardından 3.186,90 YTL tutarındaki KDV, Haziran 2007 dönemine ilişkin 

olarak verilen 2 no’lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenmiş, aynı tutar 1 no’lu 

beyannamede de indirim konusu yapılmıştır. 

5.4.Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Karşılaşılan Bazı Özellikli 

Durumlarda Yapılan Muhasebe Kayıtları 

 Teknoloji geliştirme bölgesinde karşılaşılan bazı özellikli durumlarda yapılan 

muhasebe kayıtları bu bölümde incelenmiştir. 

5.4.1.Ortak Giderlerden Ar-Ge Faaliyetlerine Pay Verilmesi 

Maliye Bakanlığı’nın 28.10.2003 tarihinde yayımladığı KVK-1/2003-1/Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri-1 seri no’lu sirkülere göre; istisna kapsamındaki faaliyetler ile bu 

kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, ortak genel giderlerin bu faaliyetler ile 

ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerin maliyeti ile bu kapsamın dışında kalan 

faaliyetlerle ilgili maliyet, tam olarak ancak yıl sonlarında tespit edilebilmektedir. Bu 

yüzden dönem içinde ortak genel giderlerle ilgili olarak gelen faturalar 770 Genel Yönetim 

Giderleri hesabına kaydedilmekte, daha sonra istisna kapsamı dahilindeki maliyet ile istisna 

kapsamı dışındaki faaliyetlerin maliyeti oranlanarak, istisna kapsamındaki faaliyetlerin 

genel giderlerden alması gereken pay tespit edilmekte ve hesaplanan bu tutar, 770 Genel 

Yönetim Giderleri hesabından 750 Ar-Ge giderleri hesabına virmanlanmaktadır. 

ÖRNEK:  X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti., içinde bulunduğu teknokentin 

yönetici şirketine ayda 4.000 YTL kira ödemesi yapmaktadır. Yapılan ödemeler kayıtlara 

şu şekilde alınmaktadır: 
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770 Genel Yönetim Giderleri
770.05 Teknokent Giderleri
770.05.01 Teknokent Ofis Kira Giderleri 4.000

102 Bankalar
102.01 N Bankası 4.000

Teknokent yönetici şirkete yapılan kira ödemesi  

2006 yılı içinde bu şekilde yapılan kira ödemesinin toplamı 48.000 YTL’dir. Bu 

tutarın ne kadarının Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili giderlere alınacağını tespit etmek için 2006 

yılında istisna içi faaliyetlerle ilgili olarak oluşan maliyetlerle istisna dışı faaliyetlerle ilgili 

olarak oluşan maliyetlerin oranını bulmak gerekmektedir.  

2006 yılında istisna içi faaliyetlerle ilgili olarak oluşan maliyet Ar-Ge 

giderlerinden ibarettir ve toplamı 2.465.419,05 YTL’dir. 

İstisna dışı faaliyetlerle ilgili olarak oluşan maliyet 620, 621 ve 622 hesapların 

toplamıdır ve 485.017,89 YTL’dir. 

İstisna içi faaliyetlerle ilgili maliyetin istisna dışı faaliyetlerle ilgili maliyete oranı: 

2.465.419,05/485.017,89=5,08 ‘dir. 

Kira giderlerinden, ar-ge faaliyetlerine verilecek pay  48.000/6,08*5,08= 

40.105,26 YTL olarak hesaplanır. 

Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı: 

750 Ar-Ge Giderleri
750.03 Kira Giderleri 40.105,26

770 Genel Yönetim Giderleri
770.05 Teknokent Giderleri
770.05.01 Teknokent Kira Giderleri 40.105,26

Teknokent kira giderlerinden ar-ge faaliyetlerine pay verilmesi  
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5.4.2.Ar-Ge Faaliyetlerinde Kullanılan Sabit Kıymetlerin Amortisman 

Giderleri 

Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetlerin amortisman giderleri de ar-ge 

giderleri hesabına kaydedilmektedir. Bir sabit kıymet hem istisna içi hem de istisna dışı 

faaliyetlerde kullanılıyorsa, amortismanlarının dağıtımının her bir işte kullanıldığı gün 

sayısına göre yapılması gerekmektedir. 

ÖRNEK: X Teknoloji ve Yazılım Ltd. Şti. 30.06.2006 tarihinde 25.000 USD 

bedelle yazılım üretiminde kullanılmak üzere bir program satın almıştır. Bilgisayar 

programı satın alma tarihindeki TCMB döviz alış kuru ile (1 USD: 1,6029 YTL) kayıtlara 

alınmıştır. 

30.06.2007
265 Bilgisayar Programları 40.072,50
191 İndirilecek KDV 7.213,05

320 Satıcılar 47.285,55
25.000 USD değerindeki programın
kayıtlara alınması  

333 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre bilgisayar yazılımlarının faydalı 

ömrü 3 yıl, amortisman oranı %33,33’dür. İşletme normal amortisman yöntemini 

kullanmaktadır. Buna göre 2006 yılı içinde bu programın amortismanı ile ilgili olarak 

yapılan kayıtlar şöyledir: 

750 Ar-Ge Giderleri
750.04 Amortisman Giderleri 13.357,50

373 Maliyet Giderleri Karşılığı
373.08 Amortisman Giderleri Karşılığı 13.357,50

Amortisman giderleri için dönem içinde ayrılan karşılıklar  
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373 Maliyet Giderleri Karşılığı
373.08 Amortisman Giderleri Karşılığı 13.357,50

268 Birikmiş Amortismanlar

268.01
Bilgisayar Programları 
Birikmiş Amortismanlar

13.357,50

Karşılıkların kapatılması ve amortisman kaydı

31.12.2006

 

 

5.4.3.Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamaları 

İşletme teknoloji geliştirme bölgesinde müşterilerden gelen talepler üzerine 

geliştirdiği yazılımların yanı sıra, kendisi ileride piyasaya yeni ürün çıkarmak için bazı ar-

ge faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu şekilde daha önce bilinmeyen yeni bir ürün ortaya 

çıkarmak için yapılan ar-ge harcamaları 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı 

kullanılarak aktifleştirilmektedir. Bu hesapta biriken tutar 5 yıl içinde amortisman ayrılmak 

suretiyle giderleştirilmektedir.  

İşletme yeni bir elektronik güvenlik yazılımı üretmek için 2006 yılında 32.550 

YTL harcama yapmıştır. Yazılım üretimi henüz tamamlanmamış, ancak deneme sürümü 

üretilmiş olduğundan geliştirme safhasındaki bu ürün için yapılan harcamalar 263 hesap 

kullanılarak aktifleştirilmektedir. 

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 32.550,00

102 Bankalar 32.550,00
Geliştirme safhasındaki yazılım üretim projesi ile ilgili
giderlerin aktifleştirilmesi  

 

Aktifleştirilen ar-ge harcamaları %20 amortisman oranına tabidir. Yazılım üretim 

projesi ile ilgili olarak beş yıl süreyle amortisman ayrılacak ve aktifleştirilen tutar, 750 

Araştırma ve Geliştirme giderleri hesabına aktarılarak giderleşecektir. 
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750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
750.04 Amortisman Giderleri 6.510,00

373 Maliyet Giderleri Karşılığı
373.08 Amortisman Giderleri Karşılığı 6.510,00

Amortisman giderleri için dönem içinde karşılık ayrılması  

  

373 Maliyet Giderleri Karşılığı
373.08 Amortisman Giderleri Karşılığı 6.510,00

268 Birikmiş Amortismanlar
268.03 Ar-Ge Birikmiş Amortismanlar 6.510,00

Dönem içinde ayrılan karşılıkların kapanması 
ve amortisman kaydı  
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SONUÇ 

Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 

isteyen bir ülke teknoloji yoğun sektörlere önem vermek ve bu sektörlerin ekonomideki 

ağırlığını arttırmak mecburiyetindedir. 

Teknoloji yoğun sektörlere yapılan yatırımların verimli ve karlı olabilmesi için 

kullanılacak teknolojinin ve bu teknolojiye temel olacak bilimsel bilgilerin ülke içinde 

üretilmesi gerekmektedir. Teknolojiye dayalı üretim faaliyetleri için kullanılacak 

teknolojinin ülke dışından transfer edilmesi karlı olmayacaktır. Teknolojik ilerlemenin 

sağlanması için araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

Teknoloji alanında diğer devletlere göre oldukça ileride olan ABD ve Japonya 

örnekleri incelendiğinde, bu ülkelerin teknoloji alanındaki ilerlemeyi sağlamak için 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları fonları arttırmışlardır.  

Türkiye’de araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayrılan fonların gayri safi yurtiçi 

hasıla içindeki payı istikrarlı olarak artıyor olmasına rağmen, hala gelişmiş ülkelerde 

yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payına göre oldukça azdır. 

Türkiye’de araştırma-geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamaların arttırılması 

için elde edilen bilimsel bilginin sanayinin kullanımına sunulmasını kolaylaştıracak bir 

yapılanma ihtiyacı doğmuştur. Gelişmiş ülkelerde, üniversite-sanayi işbirliğinin kurularak 

ekonomik faydaya dönüştürülmesini sağlayan teknoloji ve bilim parkları örneklerinin 

başarısı göz önüne alınarak benzer bir uygulamanın Türkiye’de de hayata geçirilmesine 

karar verilmiştir. 

Ülkemizde teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ile ilgili temel yasal 

düzenleme 06.07.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 

Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’dur. Bu kanunla teknoloji geliştirme 

bölgelerinin kurulmasıyla ilgili esaslar ve bölgede faaliyet gösteren mükelleflere sağlanan 

vergi teşvikleri düzenlenmiştir. 
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Bölgede faaliyet gösteren mükelleflere sağlanacak vergi teşvikleri ile ilgili 

düzenlemeler 02.01.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 Sayılı Kanun ile 

yapılan değişikliklerle son halini almıştır ve şu şekildedir: 

• Yönetici şirketlerin Kanun’un uygulamasından elde ettikleri kazançlar 

31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Yönetici 

şirket, bu Kanun’un uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su 

bedeli alınmaz. 

• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgedeki 

yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.  

• Bölgede çalışan, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.  

• Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu 

bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, 

sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki 

teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.  

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar muhasebe kayıtlarını 

tutarken, bölgede faaliyet göstermelerinden kaynaklanan durumlarını dikkate almak 

zorundadırlar. Yukarıda belirtildiği üzere, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren 

mükelleflerin ar-ge ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesnadır. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bir işletme, 

bölge içinde kazancı istisnaya tabi olan yazılım ve ar-ge faaliyetlerinin yanı sıra örneğin 

teknik danışmanlık gibi bir faaliyette daha bulunuyorsa , bu faaliyetiyle ilgili olarak elde 

ettiği kazanç istisna kapsamı dışındadır. İşletme, muhasebe kayıtlarını istisna kapsamındaki 

faaliyetlerden elde ettiği kar/zarar ile istisna kapsamı dışındaki faaliyetlerden elde ettiği 
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kar/zararın ayrımını açıkça yapabilecek şekilde yapmak zorundadır. Aynı şekilde, firma 

hem teknoloji geliştirme bölgesinde hem de teknoloji geliştirme bölgesinin dışında faaliyet 

gösteriyorsa, bölge içi ve bölge dışı faaliyetlerine ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının 

hesaplarda ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir.  

Teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyetler karla sonuçlandığı takdirde bu tutar 

kurumlar vergisi beyannamesinde “zarar dahi olsa indirilecek istisna ve indirimler” 

arasında “teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar” satırında beyan edilir, ve 

bu kar tutarı üzerinden kurumlar vergisi ödenmez. 

Teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyet zararla sonuçlandığı takdirde, bu zararın 

istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün 

değildir. İstisna kapsamındaki faaliyetten kaynaklanan zarar kanunen kabul edilmeyen 

gider olarak dikkate alınacak ve vergi matrahına ilave edilecektir. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara tanınan vergi 

avantajları şu anda büyük firmaları bu bölgelerde faaliyet göstermeye cezbedecek seviyede 

değildir. Gerek teknoloji geliştirme bölgesi konseptinin ülkemizde yeni oluşu, gerekse 

firmaların teknoloji geliştirme bölgesi dışında bile olsalar ar-ge indirimi, ar-ge desteği gibi 

vergisel avantajlardan yararlanabiliyor olmaları teknoloji geliştirme bölgelerinin ilk 6 yıllık 

döneminde istenen noktaya gelmesini engellemiştir. 

Ar-ge faaliyetlerine ilişkin teşviklerde TGB’ler dışında faaliyet gösteren firmalara 

sağlanan teşviklerin azaltılması ve TGB’lerde faaliyet gösteren firmalara sağlanan 

teşviklerin kapsamının genişletilmesi halinde firmaların TGB’lere yönelimi artacak ve 

sağlanan vergi teşvikleri amacına ulaşacaktır. 
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