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GİRİŞ 

 

Bilim ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlemesine bağlı olarak, sürdürülebilir 

büyümeyi devam ettirebilmek için, teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi ve 

üretimde teknoloji, bilim ve inovasyonun kullanılması gerekmektedir. Bu kaynaklara 

önem veren ülkelerin geleceğe hakim olacağı, diğer ülkelerle aralarındaki gelişmişlik 

farkı bant aralığını daha da genişleteceği aşikardır. Bunun bilincinde olan ülkelerde 

Ar-Ge olgusunun önemi ortaya çıkmakta ve teknoloji politikaları bu yönde inşa 

edilmektedir. 

 

Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilerek yapılan üretimde başarı oranı oldukça yüksektir. 

Ar-Ge yatırım harcamalarının, geri dönüşteki karlılık oranı azımsanmayacak 

derecededir. Ancak, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar açısından Ar-Ge 

maliyetleri ciddi bir problem olmaktadır. Bu noktada Ar-Ge harcamalarını 

karşılamada yetersiz kalan inovasyon ve teknoloji tabanlı firmaların desteklenmesi 

amacıyla dünya çapında teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmaktadır. 1950’li yıllarda 

ABD’de başlayan bu serüvenin olumlu sonuçları neticesinde, başta gelişmiş ülkeler 

olmak üzere birçok ülkede bu yapılar kurularak, benzer başarıların elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsallaşması, üniversite ve diğer Ar-Ge 

faaliyetinde bulunan kuruluşlarla sanayinin ortak çalışmasını teşvik etmek amacıyla 

2001 yılında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır. Bu 

kanunda, teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar ile 

bölgelerde Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinde bulunacak firmalara yönelik teşvik ve 

destek unsurlarına yer verilmiştir.  

 

Bu çalışmada teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik kavramlar üzerinde durulacak, 

Türkiye’deki ve Dünyadaki durumu irdelenecek ve Türkiye’deki işletmelere sağlanan 

vergi avantajları incelenecektir.  
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1. TANIMLAR 

 

Bu bölümde Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik tanımlara yer verilecektir.  

 

1.1.  Ar-Ge Kavramı 

 

İngilizce Research & Development sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılan 

Araştırma ve Geliştirme, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci madde (md.)’sinde: “kültür, insan ve 

toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem 

ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir teknoloji gelişme 

sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, 

bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Referans alınan diğer tanım da, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü 

(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) tarafından 

hazırlanan Frascati El Kitabında yer almaktadır. Ar-Ge kavramı için, üç 

terimin birleştirilmesinden oluşan, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel 

geliştirme faaliyetlerini içeren kapsamlı bir tanım yapmıştır. Buna göre (OECD, 

Frascati Kılavuzu, 2008: 463; Gök, 14-19): 

 

Temel Araştırma (Basic Research): Herhangi bir uygulaması olmayan, yeni bilgiler 

ve özgün çalışmalar ortaya koymak amacıyla deneysel ve teorik çalışmaların 

gerçekleştirilmesidir. Örneğin; elektron bandının yapısının öğrenilmesi amacıyla, 

kristalin elektromanyetik radyasyonunu emmesinin incelemesi temel araştırmaya 

örnek verilebilir. 

 

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Temel araştırma sonuçlarının olası 

kullanımlarını belirleyerek, yeni bilgi/yöntem elde etmek amacıyla üstlenilen, belirli 

bir amaç veya hedefe ilişkin olarak yürütülen araştırma çalışmalarıdır. Örneğin; 

radyasyon saptamasının nedenlerini öğrenmek amacıyla, bir kristalin değişik koşullar 

altındaki elektromanyetik radyasyon emiliminin incelenmesi uygulamalı araştırmaya 

örnek verilebilir. 
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Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Araştırma sonuçlarından veya 

pratik deneyimlerle ortaya çıkan bilginin kullanılmasıyla yeni malzemeler, ürün ya da 

cihaz üretmeye; yeni süreçler, hizmetler ve sistemler oluşturmaya ya da mevcutları 

önemli ölçüde geliştirmeye ilişkin sistemli çalışmalardır. Örneğin; mevcut radyasyon 

detektörlerinden daha duyarlı cihaz üretimi amacıyla, bir kristalin kullanılarak yeni 

cihazın oluşturulması deneysel geliştirmeye örnek verilebilir. 

 

1.2.   İnovasyon Kavramı  

 

Literatürde yerleşik anlamda inovasyon tanımını irdeleyen kişi Schumpeter’dir. 

Schumpeter (1950), temel fonksiyonları girişimcilik kavramı ve yeni işletmeler olan 

inovasyonun, yaratıcı yıkım neticesinde oluştuğunu savunur (Top, 2008, s. 25). 

Schumpeter’in inovasyon tanımı girişimciliği merkezine almakta ve girişimciyi; yeni 

mal ve hizmetler üretme, yeni örgüt yapısı oluşturma yeni ihracat pazarları bulma, yeni 

süreçler geliştirme gibi işletme için yeni açılımlar getiren ve hâlihazırdaki iktisadi 

yapıyı yıkan kişi olarak tanımlar. Buradan hareketle halihazırdaki iktisadi yapıyı 

yıkma, bir diğer deyişle yaratıcı yıkım eylemi; ancak yeni bir ürünün, üretim 

prosesinin, örgüt yapısının, pazarın yahut teknolojinin pazardaki ürün ya da örgüt 

yapılarına açıkça alternatif olması durumunda gerçekleşebilir (Döm, 2006, s. 5).  

 

Temel fonksiyon olarak bakıldığında, modern çağda girişimciler sürekli şekilde 

yenilikleri gerçekleştirme eğiliminde olmalıdır. Bu bakış açısıyla girişimcinin gücü, 

yenilik üretme ve ürettiği yenilikleri ticari ürünlere dönüştürebilme yeteneğiyle 

değerlendirilmelidir. Girişimci için inovasyon;  piyasaya yeni ürünlerin sunulması, 

yeni üretim yöntemlerinden yararlanılması, yeni pazarların ortaya konulması, yeni 

hammadde ve ara ürün kaynağının bulunması ve nihayetinde yeni bir organizasyon 

biçiminin oluşturulması hususlarını içermektedir (Fidan ve Yılmaz, 1996, s. 10). 

 

(OECD) tarafından yayınlanan Oslo El kitabına göre göre inovasyon, iş 

uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni ya da önemli 
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ölçüde geliştirilmiş bir ürünün (mal-hizmet), sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin 

veya yeni bir örgütsel yöntemin uygulanmasıdır.  

 

1.3.  4691 Sayılı Kanun ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

(TGBUY)’nde Yer Alan Kavramlara İlişkin Tanımlar 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal çerçevesini oluşturan 4691 sayılı Kanun temel 

alınarak hazırlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki 

çeşitli kavramlar aşağıda belirtildiği şekliyle yönetmelikte yer almıştır (TGBUY, md. 

3): 

 

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 

dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar 

tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 

çalışmaları, 

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, 

ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin 

yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, 

Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu 

bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, 

hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve 

sistemlerin bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, 

üretilmesi faaliyetlerini, 

Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün 

modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, 

teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları, 

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve 

teknisyenleri, 

Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, 

diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek 

tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve 

Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar 
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çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından 

yürütülen projeyi, 

Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

Bölge Alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin 

müstakil her bir alanını 

Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve 

bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Kanun 

kapsamında bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu, 

yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi, 

Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge 

ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe 

yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve 

teknoloji işbirliği programları ile ilgiligiderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan 

kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği, 

Destek Personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle 

doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, 

Genel Müdürlük: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü, 

Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta 

olan gerçek ve tüzel kişileri, 

İdare Binası: Yönetici şirketin bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla 

istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri 

içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç 

olması halinde girişimcilerinde yer alabileceği yapıyı, 

İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu 

sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik 

teknoloji geliştirme bölgelerini, 

Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu, 

Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek 

amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali 

kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden 

sağlandığı yapıları, 

Ön Kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz 

şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da 



9 
 

projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri 

doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları, 

Kurucu Heyet: Bölge alanının bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya ileri 

teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yer aldığı, bunların 

dışında diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan, bölge yönetici şirketinin 

kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bölgenin 

kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti, 

Proje süresi: Yazılım, tasarım veya Ar-Ge projeleri ile ilgili olarak yönetici şirket 

Proje Değerlendirme Komisyonundan onaylanmış, bölge içi veya bölge dışı tüm 

bölümleri kapsayan projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi, 

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer 

alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 

ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik 

yenilikçi faaliyetlerin tümünü, 

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel 

şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi 

destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit 

edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel 

esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi, 

Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve 

teknisyenleri, 

Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 

projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık 

veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile 

tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer 

kişileri, 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER): 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma 

merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin 

derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik 

üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya 

kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme 
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ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği teknoloji merkezlerini (Teknoloji 

Merkezi İşletmeleri), 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 

teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya 

da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından 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, ileri 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 ya da teknokenti, 

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya 

sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları 

ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve 

kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-

Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet 

haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen 

gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı, 

Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek 

amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar 

kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma 

değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü, 

Tek Pencere Sistemi: Gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı 

kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir 

noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen 

belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-

belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi, 

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji 

lisans programlarını, 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

Üniversite: 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 üniversiteleri, 
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Üretim Birimleri: Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette 

bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek 

teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, 

Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla 

karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze 

ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, 

Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya 

da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni 

tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi, 

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, belli bir sistematik içinde, tasarlama, 

geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin 

lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü, 

Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, 

üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, 

Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile 

sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, 

uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin 

neticelerini, 

Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin 

yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi ifade eder. 

 

1.4. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yerine Kullanılan Diğer Kavramlar 

 

İlk olarak 1950’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan bilim ve teknoloji parklarını ifade 

eden, teknoloji ve park sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşan teknoparklar, zamanla 

özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünya tarafından 

büyük ilgi görmüştür. Dünya üzerinde sayıları giderek fazlalaşan bu merkezlerin 

sayılarındaki artış halen sürmektedir (Keleş ve Tunca, 2010: 3). 
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Teknolojiyi geliştirme ve inovasyon çalışmalarına ev sahipliği yapan 

organizasyonların temel de amaçları aynı olsa da ülkelerin kendilerine has sosyo-

kültürel yapıları, kuruluş modelleri, büyüme ve kalkınma stratejileri, idari ve hukuki 

yapılarındaki nüanslar nedeniyle, bu organizasyonlar için dünya genelinde farklı 

isimlendirmeler karşımıza çıkmaktadır (Gül ve Çakır, 2014: 82). 

 

Teknoloji geliştirme merkezlerine ilişkin kavramlardaki çeşitliliğe paralel olarak, 

literatürdeki çalışmalarda da bu mekanizmalar için çeşitli kavramlarla benzer 

tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. ABD’de Araştırma Parkı, İngiltere’de Bilim 

Parkı, Almanya’da Kurucu Merkez,  Fransa’da Teknoloji Kenti, İspanya’da 

Teknolojik Park, İran’da Teknoloji Parkı, Rusya’da Teknopark yaygın olarak 

kullanılan kavramlardır (Paçalıoğlu, 1998: 474). 

 

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ve üniversite-sanayi işbirliğinin yasal zemini 

oluşturan 4691 sayılı TGBK’da da tercih edilen kavram ‘Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi’dir. Teknoloji geliştirme bölgesinin beraberinde teknokent ve/veya teknopark 

terimleri de literatüre girmiştir. 

 

Bunun haricinde, aşağıdaki tanımlamalar da yapılmaktadır:  

 

Bilim Parkı: Uluslararası Bilim Parkları Birliğinin (IASP) tanımına göre, Bilim Parkı, 

girişimciliğin desteklenerek, yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünün gelişmesi ve 

toplumun zenginlik ve refahının artırılması amacıyla bilgi tabanlı kuruluşlarla işbirliği 

içinde kurulan, yönetiminin uzmanlaşmış profesyoneller tarafından gerçekleştirildiği 

organizasyonlardır.  

 

Cambridge Üniversitesi, bilim parklarını; araştırma altyapısına sahip, gelişimini 

tamamlamış, maddi sıkıntısı olmayan, kendine has kaynaklara sahip güçlü bir 

üniversite yakınında/bünyesinde kurularak üniversite ile güçlü bağları olan, uygun bir 

arazi parçasında, mimari tasarımla oluşturulan estetik ve yüksek kaliteli binalar içinde, 

ileri teknoloji tabanlı firma ve Ar-Ge kuruluşlarının katılımıyla oluşan, araştırma 

ağırlıklı teknoloji siteleri olarak tanımlamıştır (Babacan, 1995: 6). 
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Araştırma Parkı: Bilimsel araştırmaya dayalı ileri teknolojinin gelişimini sağlayacak 

projelere sahip büyük firmaların veya teknoloji kökenli genç firmaların, üniversite 

veya araştırma kurumlarıyla işbirliği içerisinde, bilimsel araştırmaya dayalı, ileri 

teknoloji üretimine destek veren merkezlerdir. Bu merkezler, firma kabulünde oldukça 

seçici davranırlar (Babacan, 1995: 7-8). Ayrıca, araştırma parklarında sadece prototip 

üretim yapılmakta olup seri üretime izin verilmemektedir (Keleş, 2007: 92). 

 

Kuluçka/İnkübasyon Merkezi: İlk gelişim merkezi olarak da adlandırılan 

inkübasyon merkezleri yeni kurulmuş küçük ölçekli fakat kullanacağı ileri teknolojiyle 

hızlı büyüme ve yüksek katma değer yaratma potansiyeli olan teknoloji bazlı küçük 

firmaların yer aldığı yapılardır. Nitelikli donanıma sahip iş geliştirme yuvaları olarak 

tanımlanabilir (Babacan, 1995: 10). 

 

Genellikle teknopark bünyesinde kurulan kuluçka merkezleri, bağımsız olarak da 

kurulabilmektedir. Türkiye’de 90’lı yılların başında kurulan teknoloji merkezlerinin 

büyük çoğunluğu ilk gelişim merkezi konumunda kurulmuştur (İbişoğlu, 2014: 43). 

 

İşletmeler, kuluçka merkezindeki sekretarya, faks, telefon, toplantı ve konferans 

salonu, laboratuvar, danışmanlık gibi hizmetleri cüzi bir ücret karşılığı veya ücretsiz 

olarak kullanabilirler. Bunun yanında, üniversite işbirliğiyle ortak proje geliştirme 

şansına da sahiptirler. Bu merkezlerde kiracı konumunda olan işletmeler, projesini 

geliştirdikten sonra (ticari üretime hazır olduklarında) yerini, yeni işletmelere 

bırakmak için kuluçka merkezlerinden ayrılırlar (Keleş, 2007: 89). 

 

Kuluçka merkezlerinde destek mekanizmaları aracılığıyla beslenen küçük ölçekli 

işletmeler, güçlenerek teknoparklara taşınırlar. Bu işletmelere ne kadar fazla destek 

verilirse o kadar güçlü olurlar. Bu merkezlerin amacına ulaşabilmesi için bünyesindeki 

firmalara azami oranda imkan tanınmalıdır (Çekiç, 2006’dan aktaran Keleş, 2007: 91). 

Yenilik Merkezi: ABD ve İngiltere’de fazlaca örnekleri bulunan yenilik merkezi 

(innovation center), yeni ve ileri teknoloji tabanlı firmaların doğması ve gelişmesi 

amacıyla uygun fiziksel alanda, en iyi imkanlar kullanılarak bir dizi destek 

hizmetlerinin sağlandığı merkezlerdir. Adeta kuvöz görevindeki bu merkezler, 

üniversitelerle yakınlık kurarak genç firmaların gelişmesini ve büyümesini destekler 
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niteliktedir. Bu merkezlere firma kabulünde, firmaların genç ve teknoloji tabanlı 

olması seçim kriterleri arasında öncelik taşımaktadır (Babacan, 1995: 9; Töreli, 1991: 

238). 

 

Teknopark: Teknopark, teknoloji ve inovasyonun yoğun olarak kullanıldığı sanayi 

kollarının güçlendirilmesi, inovasyona dayalı çalışmaları teşvik ederek sanayinin 

gelişiminin desteklenmesi, mevcut imkanların daha etkin kullanılarak verimliliğin 

arttırılması ve uluslararası arenada rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla oluşturulan, 

üniversite sanayi ilişkilerinin somut işbirliğinde buluşma noktası olan merkezlerdir 

(Harmancı ve Önen, 1999: 2). 

 

Özgüven (2005)’e göre teknoparklar; bilgiye dayalı firmaları bünyesinde barındıran, 

Ar-Ge faaliyetleri için ihtiyaç duyulan hizmetleri mevcut düzenlemeler aracılığıyla 

firmalara sağlayan, uzmanlaşmış profesyonel bir ekip tarafından yönetilen, üniversite 

ve diğer araştırma merkezleriyle işbirliği içerisinde olan kuruluşlardır (Özgüven, 

2005: 6’dan aktaran Karahan 2009: 34). 

 

Babacan (2005)’a göre teknoparklar, bulunduğu ülkenin koşullarına göre büyüme ve 

kalkınma amacıyla katma değer yaratıcı yeni ve ileri teknoloji üretiminin geliştirilmesi 

ve arttırılması için bu merkezlerde faaliyet gösteren firmalara bir takım şartlar altında 

üniversitenin bilimsel olanaklarından/araştırma tesislerinden ve devletin mevcut 

teşviklerinden yararlanma olanağı sunan, üniversite sanayi işbirliğinin 

somutlaştırıldığı organize araştırma merkezleridir (Babacan, 1995: 13). 

 

 

 

 

 

Araştırma ve bilim parklarından çıkan araştırma sonuçları, kuluçka merkezlerinde 

geliştirilerek teknoloji geliştirme/yenilik merkezlerinde olanaklar dahilinde yeni ürün 

ortaya çıkartılır ve ürün, teknoparklar aracılığıyla üretime hazır halde sanayiye 

aktarılarak teknolojik bilgi ticarileştirilir (Görkemli, 2011b: 42). 
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Aktaş (2014)’a göre teknoloji geliştirme bölgeleri; 

teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yeni ve ileri 

teknoloji kullanan firmaların gelişimlerinin desteklendiği ve çeşitli destek 

mekanizmalarıyla teşvik edildiği, üniversite veya araştırma kurumu yakınlarında 

kurulan, bilinçli olarak tasarlanmış, nitelikli tesislere sahip olan bölgelerdir (Aktaş, 

2014: 17). 

 

Ülkemizde teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal zeminini oluşturan 4691 sayılı 

Kanun’un 3. maddesinin ‘b’ bendinde teknoloji geliştirme bölgesi şu şekilde 

tanımlanmaktadır (4691 sayılı Kanun, md. 3): 

 

“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. 

 

Yukarıda bahsedilen oluşumların, tanımlarından da anlaşılacağı üzere; değişik 

kavramlarla dile getirilen bu yapıların birbirinden farklı değil, aksine birbirini 

tamamlar nitelikte olduğu söylenebilir. 

 

 

 

2. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN AMAÇLARI 

 

Üniversitedeki bilginin sanayiye, sanayideki teknik ve teorik bilginin üniversiteye 

aktarıldığı merkezler olan teknoloji geliştirme bölgelerinin temel amaçları; üniversite-

devlet-sanayi üçlü sarmalındaki tüm aktörlerin kazançlı çıkması, oluşturulan 

işbirliğinin ülke ekonomisini kalkındırması, ülkenin uluslararası alanda rekabet 
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gücünün yükselmesi, ileri teknoloji yatırımcılarını ülkeye çekme ve ülkeyi bilimsel ve 

teknolojik alanda geliştirme olarak özetlenebilir. 

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda, teknoloji geliştirme 

bölgelerinin amaçları şu şekilde açıklanmaktadır (4691 sayılı Kanun, md. 1): 

 

 Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 

sağlanarak, ülke sanayinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir 

yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, 

 Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, 

 Ürün kalitesini ve 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 Kurulunun 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. 

 

Bu mekanizmalar için bilim parkı kavramını kullanan IASP ise bu organizasyonların 

ana amacının, bünyesindeki teknoloji ve bilgi kökenli firmaların yenilikçilik ve 

rekabetçilik kültürünü destekleyerek gelişmesini sağlamak ve toplumun zenginliğini 

artırmak olduğunu ifade etmiştir. Çetin (1997), çalışmasında teknoloji geliştirme 

bölgelerinin amaçlarını; dünya çapında rekabetin arttırılması, yerel yönetimlerin, 

üniversiteler ile diğer araştırma kurumlarının ekonomik kalkınmaya etkin katılımları 

sağlanarak teknolojik gelişmenin ilerlemesiyle teknoloji üretiminin yükseltilmesi ve 

yetenekli, genç girişimcilere fikirlerini geliştirmede her türlü desteği (teknolojik 

destek, kira desteği vb.) vermek şeklinde ifade etmiştir (Çetin, 1997: 209-210). 
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Karahan (2009), çalışmasında ABD, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelerdeki 

teknopark uygulamalarını incelemiş, kurulma amaçlarındaki ortak noktaları, aşağıdaki 

şekliyle sıralamıştır (Karahan, 2009: 38): 

 

 Girişimcilik ve inovasyona özendirerek, yeni projeler ile teknoloji tabanlı 

firmaların oluşturulmasında öncülük etmek, 

 Kurulduğu bölgeye, teknoloji kökenli firmalar kazandırarak, bölgenin 

ekonomik faaliyetlerini arttırmak, 

 Teknoloji transferini arttırmak 

 Üniversite mezunları için istihdam alanlarını geliştirmek ve büyütmek, 

 Araziden gelir sağlamak, 

 Üniversite buluş ve know-howları ekonomiye kazandırmak, 

 Beyin göçünü engellemek için, nitelikli iş gücü imkanı sağlayarak, yüksek 

ücretli iş sahaları yaratmak, 

 Firmalar arasında sinerji oluşturacak ortam yaratmak, 

 Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesine destek olmak, 

 Ekonomiyi yeniden şekillendirerek, ekonomik verimliliği arttırmak ve 

bulunduğu bölgenin rekabet gücünün artmasına yardımcı olmak, 

 Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesini teşvik ederek, ülkenin milli 

gelirini yükseltmek. 

 

Dünyadaki uygulamalar ve literatür incelendiğinde, teknoloji geliştirme bölgelerinin 

temelde amaçlarını özetleyecek olursak, üniversitedeki bilgi birikiminin ve araştırma 

potansiyelinin sanayiye aktarılmasına imkan tanıyacak elverişli ortam yaratmak, 

inovasyon ve teknoloji tabanlı firmaların oluşumunda öncülük etmek, firmalar arası ve 

üniversite-sanayi arasında sinerji etkisi yaratmak, yeni iş olanaklarıyla istihdamı 

artırmak, yatırımın geri dönüşünü maksimum seviyeye çıkartmak olduğu söylenebilir. 

 

Kurulan bu merkezlerde söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için, teknoloji 

geliştirme bölgeleri aktörlerinin, aktif şekilde sürece dahil olması ve bu merkezlerin 

gelişimi için etkin işbirliği yapılması gerekmektedir. 
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3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR 

 

Teknoloji tabanlı firmaların oluşumunu destekleyen, inovasyon kültürünü geliştirerek 

üyelerine değer artışı kazandıran, üniversite-sanayi-devlet işbirliğiyle eldeki 

kaynakların etkin/verimli kullanımını sağlayarak bilginin ekonomik değere 

dönüşmesini sağlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin girişimciye, üniversiteye, 

bölgeye ve ülkeye sağladığı imkanlar ve katkıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

3.1. Girişimciye Sağlanan Faydalar 

 

Teknoloji geliştirme bölgeleri, girişimcilerin kendileriyle benzer deneyimleri olan 

diğer girişimcilerle aynı ortamı paylaşması, onların tecrübelerinden yararlanması, 

ayrıca başarılı bir iş kurmak ve devam edebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi 

kazandıracak üniversitelerin uzman kadrolarından faydalanma imkanının yanında, 

vergi muafiyet ve istisnalarıyla da girişimciler açısından çekici ve vazgeçilmez 

merkezlerdir (Harmancı ve Önen, 1999: 5). 

 

Bu merkezler, firmaların büyüme amaçlarını gerçekleştirebilmesi için bir çok imkan 

sunar. Şöyle ki: günün koşullarına uygun düşük kira bedeli (bazen, özellikle de genç 

girişimcilerden kira bedeli alınmamakta), uygun ofis alanı (fiziksel ortam), ekipman 

yardımı, stratejik danışmanlık ve yönetim hizmeti, inkübatör, vergi istisna ve 

muafiyeti, Ar-Ge desteklerinden ve üniversitenin araştırma alt yapısından 

yararlanabilme imkanı sağladığı avantajlardan bazılarıdır (Gül ve Çakır, 2014: 83). 

 

Aşağıda teknoloji geliştirme bölgelerinin girişimcilere sunduğu olanaklar ile bu 

merkezlerde bulunmanın yararları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

 

 Bölgedeki kümelenme (firmaların aynı alanda bulunması) sonucu ortaya çıkan 

sinerji, firmaların performanslarını olumlu etkiler, diğer firmaların 

tecrübelerinden yararlanır, firmalar arasındaki bilgi paylaşımıyla araştırma 

maliyetlerini ve riski paylaşma imkanı elde eder (firmalar arası işbirliği). 
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Özellikle de aynı sektörde faaliyette bulunan firmaların bu merkezlerde 

işbirliği avantajı bu merkezlerin cazibesini artırmaktadır. 

 İthalata bağımlılığı azaltmanın yanında, katma değeri yüksek ürünlerin 

üretilmesini teşvik ederek girişimcinin rekabet gücünü arttırır (Taşkesen ve 

Softa, 2015: 13). 

 Bilgi ve teknolojinin yoğun kullanıldığı bu bölgeler, yenilikçi fikirlerin 

üretilmesinde çalışma alanı sağlayacak gerekli olan altyapıya sahiptirler. 

 İnovatif düşüncenin/yenilikçi fikrin ticari ürün, hizmet veya yönteme 

dönüştürülmesinde yol göstericidir. 

 Araştırma çalışmalarının yönlendirilmesiyle üretim kolaylığının yanında 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

 Özellikle de küçük firmalar için teknoloji geliştirme bölgesinde bulunmanın 

getirdiği prestij/itibar, bu merkezlere olan rağbeti artırmaktadır (Sevsay, 

Mıynat ve Aktaş, 2017: 449). 

 Firmalar vergi istisnalarından yararlanmak için teknoparkları adeta korunma 

limanı (protection port) olarak görürler (vergi avantajı). 

 Firma tarafından ihtiyaç duyulan bilginin üniversiteden sağlayabilme avantajı 

yanında akademik personelle birlikte çalışabilme ayrıcalığı, bilgi tabanlı 

üretimi arttırarak yenilikçi fikirlerin sanayi ile buluşmasını hızlandıracaktır. 

 Üniversiteler tarafından sağlanan sürekli eğitim faaliyetlerinden 

faydalanabilmenin yanında, üniversitenin araştırma altyapısına, bilgi 

birikimine, insan kaynaklarına ve kendisinde olmayan laboratuvar 

imkanlarından yararlanabilme ayrıcalığı elde ederler (Kiper, 2010: 32). 

 Dünya çapındaki diğer firmalarla işbirliği içinde bulunabilme imkanına paralel 

olarak, uluslararası düzeyde pazar potansiyelini artırır ve uluslararası 

finansman ile teknik destek olanaklarından faydalanma fırsatı elde eder (Gül 

ve Çakır 2014: 88). 

 Firmalar bu merkezlerden sağladığı bilgilerle, organizasyonel yeteneklerini 

birleştirerek yeni ve katma değeri yüksek ürün ortaya çıkartırlar. 
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3.2.  Üniversiteye Sağladığı Faydalar 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin üniversitelere olan faydaları şu şekilde sıralanabilir 

(Yıldız, 2010: 63): 

 Sanayi ile kurulan işbirliği sonucu, uygulamaya dayalı ortak proje ve tez 

çalışması yapma imkanı, 

 Öğrencilere staj imkanı ve mezuniyet sonrası aldığı eğitim alanıyla ilgili 

istihdam olanağı yaratması, ayrıca iş başı eğitimi mümkün kılarak 

(uygulamaya yönelik eğitim) eğitimin kalitesini ve etkinliğini yükseltmesi, 

 Öğrencilerin sanayideki firmalarla iletişim kurabilme ayrıcalığı sayesinde 

girişimcilik yönlerinin gelişmesi, 

 Öğretim elemanlarının yenilik fikirlerini ve projelerini test etme ve 

uygulamaya geçirebilme imkanı yanında kazanç elde edebilme fırsatı sunar. 

Başka bir deyişle, öğretim elemanlarının çalışmalarının ekonomik değere 

dönüştürebilmesine imkan tanır. Araştırma sonuçlarını ticarileştirmek isteyen 

akademisyenler, teknoparkta şirket kurabilir, mevcut bir şirkete ortak olabilir 

veya şirketin yönetiminde yer alabilir. Böylece, bilimsel bilgi uygulamaya 

koyulabilecektir. Bu durum her iki kesime de olumlu yansıyacaktır. 

 

Teknoloji geliştirme bölgeleri vasıtasıyla üniversite, eğitim ve araştırma çalışmaları 

için finansal kaynağa ulaşabilme avantajı yanında, kamu yararına hizmet etme 

misyonunu da gerçekleştirebilme imkanı elde eder. 

 

Üniversitenin bu bölgelerde bulunması, endüstriyel ihtiyaçların farkındalığını sağlar. 

Sanayi ile etkileşim sağlanarak, işbirliği içerisinde projeler yürütülebilir. Böylece, 

endüstriyel gelişimlerin takibi daha da kolaylaşır. Projelerden çıkan sonuçların eğitim 

programlarına dahil edilmesiyle programlar güncelleştirilebilir.  

 

 

3.3.  Ülke Ekonomisine Sağladığı Faydalar 

Teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversiteye, sanayiye ve kurulduğu bölgeye sağladığı 

faydalar toplamında, ülke ekonomisini de pozitif yönde etkileyerek ülkenin 

uluslararası arenada rekabet avantajı elde etmesine imkan yaratırken, ülkenin büyüme, 
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kalkınma, refaha ulaşabilme gibi hedeflerine hizmet edip ülkenin gelişmişlik düzeyini 

yükselteceği aşikardır. 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin, ülkeye olan katkıları literatürdeki bir çalışmada şu 

şekilde özetlenmiştir (Erün, 2012: 59): 

 Bilgiye dayalı ileri teknoloji üreten firmaların oluşmasını ve inovasyon tabanlı 

firmaların desteklenip büyümesine olanak sağlar. 

 Üniversitelere ayrılan araştırma altyapısının etkin kullanılmasını sağlayarak 

kaynakların daha verimli kullanılması sonucunda kaynak israfını önler. 

 Gelişmiş inovasyona katkı sağlayarak teknolojik açıdan dışa bağımlılığı 

azaltır. İleri teknoloji kullanımına imkan tanıyarak ülkenin ekonomik 

düzeyinin yükselmesi sağlar. 

 Ülkeye, uluslararası pazarda rekabet edebilme imkanı sağlar. 

 Girişimcilik kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına ortam yaratır. 

 İstihdam olanaklarını arttıracak yeni iş imkanları yaratarak nitelikli istihdam 

havuzuyla araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlayarak beyin göçünün 

engellenmesine, hatta bulunduğu yeri çekim merkezine dönüştürerek tersine 

beyin göçünün gerçekleşebilmesine olanak sağlamada pozitif katkısı 

bulunmaktadır.  

 

Bütün bunlara paralel olarak, ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur, 

ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında/ giderilmesinde büyük 

avantajlar sunarak toplumun zenginliğini artırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4. DÜNYA GENELİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 

 

4.1.  ABD’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

İnovasyon, ülkelerin büyümesi ve gelişmesinde kullanılan en önemli faktörlerdendir. 

Hatta rekabet üstünlüğünün en önemli belirleyicisi olarak nitelendirilmektedir. 

Ülkelerin inovasyon performanslarını artırmak amacıyla başvurdukları en etkili 

yöntemlerden bir tanesi üniversite sanayi işbirliğidir. Bu işbirliğinin en etkin 

gerçekleştirildiği platform ise teknoparklardır. Bu durumun farkındalığı ile hareket 

eden ABD’de teknopark modelinin tohumları daha önce de belirtildiği gibi, 1950’li 

yılların başında Stanford Üniversitesi öncülüğünde, bugün Silikon Vadisi adıyla 

bilinen, Stanford Araştırma Parkı ile atılmıştır (Gülbaş, 2011: 139). 

 

Dünyanın en büyük teknoloji üssü konumuna sahip, 300 bin çalışanıyla, 8 binin 

üzerinde şirketiyle ve milyarlarca dolarlık para akışıyla geleceği elinde tutan bu park, 

bilgisayar, elektronik, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi açısından da oldukça 

önemli bir konumdadır. Nobel bilim ödüllerinin yaklaşık %60’ı, farklı dönemlerde bu 

bölgedeki firmalar tarafından alınmıştır (Polat, 2007: 16; Zengin, 2015: 379). 

 

DuPont, Tesla, Ford, HP gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran Silikon 

Vadisi’nin bu kadar başarılı olmasının nedenindeki en önemli etkenler: 

profesyonellere erişim, altyapı ve üstyapı olanakları, kuruluş sermayesi, iş gücü 

dolaşımı, yüksek hızda fikir akışı (bilgi paylaşım networkleri), mevcut firmalardan 

yeni firmaların doğması (mantarlama/mushrooming) şeklinde özetlenmiştir (Zengin, 

2015: 380). 

 

ABD’deki teknoparklar devlet tarafından desteklenmektedir. Hükümetin bu 

bölgelerdeki savunma sanayiine ilişkin verdiği alım garantisi ile bölgelere aktarılan 

fonlar araştırma parklarının sayısını ve gelişimini artırmıştır (Gülbaş, 2011: 140). 

Hatta devlet desteği ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation/NSF) 

kontrolünde, 20 adet üniversite sanayi araştırma parkının kurulması da bunun kanıtıdır 

(Ay’dan aktaran Hersek, 2007: 19). 
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Yüz elliden fazla teknoloji merkezine sahip olan ABD’nin diğer önemli merkezleri de 

North Carolina Eyaletindeki Araştırma Üçgeni Parkı (Research Triangle Park) ve 

Route 128’dir (Menteş’den aktaran Keleş, 2007: 101) 

 

4.2. İngiltere’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

1972 yılında, Edinburgh’ta kurulan Heriot-Watt Araştırma Parkı, İngiltere’de kurulan 

ilk teknoparktır. Yine, aynı yıl Cambridge Bilim Parkı da faaliyete başlamıştır (Yıldız, 

2010: 184). 

 

1982 yılına kadar, Heriot-Watt ve Cambridge Bilim Parkı dışında, herhangi bir 

teknopark girişiminde bulunmamış olan ülke de, Merseyside Bilim Parkı (1982), 

Warwick Üniversitesi Teknoparkı (1982), Aston Bilim Parkı (1983), Newtech Bilim 

Parkı, Bradford (1983), Leeds ve Glasgow Bilim Parklarının faaliyete başlamasıyla, 

1983 yılında 8’e ulaşan teknopark sayısı, 1992 yılında 40’a, 1997 yılında 50’ye, 2002 

yılında 60’a ulaşmıştır. Halihazırda, 100’ün üzerinde bilim parkı faal durumdadır 

(Turan, 2013: 7). 

 

İngiltere’de teknoloji parklarının kurulmasında, 1970’lerdeki ekonomik kriz nedeniyle 

ortaya çıkan işsizliğe çözüm bulmak, üniversite sanayi işbirliğine devlet desteğini de 

katarak demir-çelik sektörüne taze kan getirmek ve kurulacak olan teknoloji 

merkezleri aracılığıyla ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlamak gibi amaçlar etkili 

olmuştur. 

 

İngiltere’nin en büyük bilim parkı statüsündeki Cambridge Bilim Parkı halihazırda, 

yaklaşık 7500 çalışana istihdam sağlamakta ve Beko, Broadcom, Huawei, Toshiba gibi 

küresel teknoloji liderlerinin de içinde bulunduğu 120’den fazla şirkete ev sahipliği 

yapmaktadır. 
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4.3. Fransa’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

Fransa’da ilk teknopark girişimi, 1969 yılında Sophia Antipolis ile başlamıştır. Sophia 

Antipolis, kar amacı gütmeyen bir şirket öncülüğünde, yüksek teknolojiye 

yoğunlaşmış ekonomik merkez yaratmak ve böylece bölgesel kalkınmayı 

hızlandırmak amacıyla, Güney Fransa’da Nice yakınlarında kurulmuş olan teknoloji 

merkezidir (Görkemli, 2011a: 74). 

 

Dünyanın en başarılı örneklerinden olan Sophia Antipolis, bugün 2230 şirkete ev 

sahipliği yaparak, 36.300 kişiye de istihdam sağlamaktadır. Faaliyet gösterdiği alanlar, 

bilgisayar ve uzaktan veri işleme, elektronik ve otomasyon, kimya, tıp, eczacılık, 

biyoteknoloji ve eğitim sektörü üzerinedir. 2.400 hektar alan üzerine kurulmuş olan 

Sophia Antipolis, Honeyell, Orange, Wipro, Air France, HP, Amadeus, Schneider 

Electric, France Telecom gibi önemli şirketleri bünyesinde barındırmaktadır (Yıldız, 

2010: 185, https://www.sophia-antipolis.org/, 15/12/2018). Sophia Antipolis’in bir 

diğer özelliği de Fransa’da ve Avrupa’da kurulmuş olan ilk bilim ve teknoloji parkıdır. 

 

Elliden fazla teknoloji parkına sahip olan Fransa’nın diğer önemli teknoloji geliştirme 

bölgeleri, Grenoble-Meylan ve Toulouse’tadır. (Keleş, 2007: 104). 

 

 

4.4. İtalya’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

İtalya’da bilim ve teknoloji parkları, diğer ülkelerin tersine, az gelişmiş bölgelere 

kurulması planlanarak, ülkedeki bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

Hükümet tarafından alınmış karar ile Bari yakınlarında, 1984 yılında kurulmuş olan 

Technopolis Novus Ortus, İtalya’daki teknopark hareketinin başlangıcı kabul 

edilmektedir. Nitelikli istihdam olanakları yaratmak, rekabeti artırmak, girişimciliğin 

gelişmesini ve yenilikçi firmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla kurulan bu 

park IBM-Italy, FIAT, Olivetti gibi büyük firmaları bünyesine alarak hızla gelişim 

göstermiştir (Babacan, 1995: 46-47). 



25 
 

 

Ulusal Araştırma Konseyi, yerel yönetim, Trieste ve Udine Üniversiteleri ile bazı özel 

ve kamu kuruluşları ortaklığıyla karma modelde kurulan, temel amacı üniversite ile 

sanayi işbirliğinin gelişmesini sağlamak olan Area Bilim Parkı, İtalya’nın bir diğer 

önemli merkezidir (Babacan, 1995: 47). 

 

4.5.  Almanya’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

 

Almanya’da atıl durumdaki binalar içerisine, teknoloji tabanlı yenilikçi firmaların 

kurulması / geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına ilişkin sistematik 

çalışmalar, Berlin Üniversitesi öncülüğünde başlatılmıştır. 1978 yılında başlayan 

çalışmalar, 1983’de Girişimciyi Destekleme Merkezi (Berlin Innovatıon 

Grunderzentrum)’nin kurulmasıyla hayata geçirilmiştir. Girişimciyi destekleme 

amacıyla kurulmuş olan bu merkez, zaman içerisinde hızla büyüme kaydederek 

genişlemiş ve 1985 yılında, teknoloji parkına dönüştürülmüştür (Babacan, 1995: 48). 

 

Adlershof Bilim ve Teknoloji Parkı, Wuhlheide İnovasyon Parkı, Heidelberg 

Teknoloji Parkı, Spreeknie Teknoloji Merkezi Almanya’nın diğer önemli merkezleri 

arasında sayılabilir. 

 

4.6.  Japonya’da Teknoloji Merkezleri 

 

Japonya’da ekonomik büyümenin ülkenin kendi öz kaynaklarına (kendi kaynaklarıyla 

gelişme / içsel büyüme teorisi) bağlı olduğu iktisadi düşünce hakimdir. Bu düşünceye 

bağlı olarak ülkenin gelişmesinde kendi kaynaklarının kullanılarak dışa bağımlılığın 

azaltılması, yüksek teknolojili ürünler üretilerek yenilikçi kapasitenin artırılması, 

üniversite sanayi işbirliğinde devletin de yüksek oranda teşvik ve desteği 

hedeflenmektedir (Pawan, 1998: 47). 

 

 

Japon Yeni’nin değer kazanmasına bağlı olarak ihracattaki azalmanın alarmıyla 

ekonomideki konumunu korumak ve ülke hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 
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Tsukuba Bilim Kenti kurulmuştur (Keleş, 2007: 105). Japonya’da bu tür merkezler 

devlet tarafından maddi olarak desteklenmekte olup, toplam Ar-Ge bütçesinin yaklaşık 

%40’ı Tsukuba Bilim kentine ayrılmaktadır (Durmaz, 2010: 18). 

 

Higashi Hiroshima ve Osaka, diğer önemli teknoloji merkezleridir. 

 

 

4.7.  Çin’de Teknoloji Merkezleri 

 

 

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek, 

ileri teknolojilerinin ticarileşmesini sağlamak ve istihdam alanı yaratmak amacıyla 

uyguladığı ekonomi politikalarında teknoparklar önemli konumdadır. 

 

Gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanan teknopark programları içerisinde, 

Çin’deki uygulama en başarılı örnek olarak gösterilebilir. UNDP (United Nations 

Development Programme), UNFSTD (United Nations Fund for Science and 

Technology for Development) gibi uluslararası örgütlerin de destekleriyle Bilim ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen TORCH Programı ile ülkenin değişik 

bölgelerine teknoloji parkları kurulmuştur (Töreli, 1991: 240). 

 

Ülkedeki teknoparkların başarısında, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik 

uygulamalarının rolü büyüktür. Yeni firmaların faaliyetleri sonucu elde ettiği 

kazançlarının ilk iki yıl vergiden istisna edilmesi, üretimdeki hammadde ithalinin 

serbestleştirilmesi, teknoloji transferiyle oluşan kazancın 300.000 Çin Yuanı’ından 

sonraki kazancın, vergiye tabi tutulması gibi uygulamalar Çin’deki teknoparklarda 

faaliyet gösteren girişimlere tanınan ayrıcalıklardan bazılarıdır (Hu, 2007: 78). 

 

Çin’deki teknopark uygulamalarından Jilin, Nanjing, Zibo, Changchun, Mianyang 

teknoloji parkları, süreç içerisinde en hızlı büyüyen merkezlerdir (Hu, 2007: 79). 
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5. TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN DURUMU 

 

Ülkemizde, inovasyon ve teknoloji tabanlı üretime geçiş sürecinin hızlandırılması, Ar-

Ge yatırımlarının etkin kullanımı sağlanarak inovasyon ve teknolojiye dayalı üretim 

potansiyelinin arttırılarak gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmek amacıyla 1980’li 

yıllardan bu yana önemli adımlar atılmıştır. 

 

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, teknoloji parklarının kurulmasında geç kalmış 

olan ülkemizde, teknoloji geliştirme bölgeleri kurma düşüncesi 1980’li yıllarda 

gündeme gelerek kalkınma planlarında önemi vurgulanmıştır. Ülkemizde teknopark 

hareketi ilk olarak 1990’lı yılların başında Devlet Planlama Teşkilatının başvurusu ile 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayıyla DPT ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) tarafından Türkiye’de Teknoparkların kurulması ile ilgili bir proje 

başlatılmasıyla 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul 

Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yenilik merkezi türünde teknoloji geliştirme 

merkezleri kurulmuştur.  

 

Başarısı dünyaca kabul görmüş teknoloji geliştirme bölgeleri, bilim ve teknoloji 

alanında ilerleme sağlamak amacıyla sanayi ile üniversiteleri bir araya getirerek 

teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesinin 

sağlanması amacıyla kurulmaktadır. 

 

Haziran 2019 itibariyle Türkiye’de, mevcut teknoloji geliştirme bölgeleriyle ilgili 

sayısal veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Toplam Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sayısı 84 adet 

  

Faaliyetteki Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sayısı 63 adet 
Altyapı Çalışmasına Devam Eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Sayısı 21 adet 

  
Toplam Firma Sayısı 5.328 adet 

  
Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 295 adet 

  

Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı 1.125 adet 
İstihdam Edilen Personel Sayısı 54.030 kişi 

  

Ar-Ge Personeli 43.683 kişi 
Tasarım Personeli 673 kişi 

  

Destek Personeli 3.402 kişi 
Kapsam Dışı Personel 6.272 kişi 

  
Biten Proje Sayısı 32.386 adet 

  
Üzerinde Çalışılan Proje Sayısı 8.965 adet 

  
Satış Miktarı 77.9 Milyar 

  
İhracat Miktarı 4.1 Milyar 

 

Tablo 1: Türkiye'deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Panoraması 

(Kümülatif) 

 

 

6. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SAĞLADIĞI VERGİ 

AVANTAJLARI 

 

6.1.  Yönetici Şirkete Yönelik Avantajlar 

 

6.1.1. Kazanç İstisnası 

4691 sayılı TGBK’nın ilk halinde, yönetici şirketlerin faaliyet gelirleriyle ilgili vergi 

istisnasına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği için, yönetici şirketlerin 

faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirleri, istisna kapsamında değerlendirilemiyordu. 

Yani herhangi bir kazanç istisnasına kanunda yer verilmemişti. Ancak 2 Ocak 2004 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
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Yapılaması Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi ile 4691 sayılı Kanuna geçici 2 nci 

madde eklenerek, yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 

kazançlar 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 31.12.2013 tarihine 

kadar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur (Hersek, 2007: 62-63). 

 

5035 sayılı Kanunla getirilen istisna, bir kazanç istisnası olup yönetici şirketlerin 4691 

sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulması, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin 

faaliyetlerden kaynaklanan kazançları, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (Yıldız, 

2010: 80). 

 

4691 sayılı Kanunda geçici madde olarak (31.12.2013’e kadar) yer alan istisna 

uygulamasına yönelik düzenlemenin uygulama süresi, 6170 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 31.12.2023 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

Yönetici şirketlerin TGBK’nın uygulaması kapsamındaki faaliyetleri dışındaki diğer 

normal ticari işlemleri kapsamındaki elde ettikleri gelirler ile olağandışı gelirlerinin, 

Kanunda belirtilen istisna kapsamına alınması mümkün değildir (1 no.lu Kurumlar 

Vergisi Sirküleri, 2003). 

Örneğin; 

 Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, 

 Yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları, 

 İktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler 

 Yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerden elde edilen gelirler, istisna 

kapsamında değerlendirilemeyecektir (Çaltekin, 2017: 22). 

 

6.1.2. Emlak ve Damga Vergisi ile Harç Muafiyeti 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirketlere yönelik 4691 sayılı Kanunla 

tanınan bir diğer vergisel ayrıcalık da vergi, resim ve harca yöneliktir. Şöyle ki; 

“Yönetici şirket bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 

yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve bölge alanı 
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içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır” (4691 

sayılı Kanun, md. 8). 

 

6.1.3. İç ve Dış Kaynaklı Destekler 

 

Bölgedeki faaliyetleri için yönetici şirketlere, kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı 

kuruluşlar tarafından destek sağlanabilmektedir. Bu desteklerden ilgili mevzuatların 

izin verdiği ölçüde yararlanılır (TGBUY, md. 26/9). 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde; arazi ve bina temini, alt yapı ve üst yapı hizmetleri, 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen kuluçka ve eğitim 

programları ile teknoloji işbirliği programları ve teknoloji transfer ofisi hizmetleri için 

gerekli tüm harcamalar, yönetici şirket tarafından yapılmaktadır (TGBUY, md. 26/1). 

 

Ancak, yapılan bu harcamalar içerisinde: “alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi 

inşasına ilişkin giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini 

desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yönetilen veya yürütülecek kuluçka 

programları teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile 

ilgili bölge içinde gerçekleştirilen eğitim giderlerin,” harcamalarında bölge yönetici 

şirketinin yetersiz kaldığı durumlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın bütçesine 

konulan ödenekle sınırlı olmak kaydıyla, Bakanlık tarafından hibe olarak yönetici 

şirkete aktarılır (TGBUY, md. 26/2). 

 

6.1.4. Temel Bilimler Desteği 

Temel bilimler desteği, teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde yönetici şirket ve 

faaliyet gösteren diğer firmaların Ar-Ge personeline ödeyecekleri ücretlere ilişkin, 

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 63 üncü maddesiyle, 4691 sayılı Kanun’un 8 inci maddesine eklenen 

yeni bir destek türüdür. 

 

Bu bağlamda, temel bilimler (matematik, kimya, fizik ve biyoloji) alanlarında lisans 

mezunu Ar-Ge personeli istihdam eden yönetici şirketlerin, bu personele ödeyeceği 
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aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı, iki 

yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 

karşılanacaktır. Bu yolla, işverenin, istihdamdaki maliyet yükü paylaşılmaktadır. 

Ancak, destek uygulamasında bir sınırlandırma söz konusudur. Şöyle ki, teknoloji 

geliştirme bölgesindeki yönetici şirket ve diğer firmalara tanınan bu destek, ilgili ayda 

teknoloji geliştirme bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının 

%10’u ile sınırlandırılmıştır. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama tamamlanır 

(4691 sayılı Kanun, md. 8). 

 

6.2. Girişimci Şirketlere Yönelik Avantajlar 

6.2.1. Kazanç İstisnası 

4691 sayılı Kanunun ilk halinde, “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. Bakanlar Kurulu; seçilen, hedef 

alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için süreyi on yıla kadar uzatabilir” 

hükmüne yer verilmiştir.  

 

Ancak, 5035 sayılı Kanun ile bu hüküm geçersiz kılınmış, yapılan yeni düzenleme ile 

birlikte 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 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 müstesna bırakılmıştır. 

 

23.02.2011 tarihli 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile 5035 sayılı Kanun’da belirlenen istisna süresi 31.12.2023 

tarihine kadar uzatılmıştır (6170 sayılı Kanun, md. 7). 

 

2016 yılında kabul edilen 6676 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile tasarım faaliyeti de istisna kapsamına alınarak bölgelerdeki istisna 

kapsamı genişletilmiştir (6676 sayılı Kanun, md. 14). 
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Yürürlükteki girişimci/firmalara yönelik istisna uygulaması, son düzenlemelerle 

birlikte şu şekildedir: Teknoloji geliştirme bölgelerinde, dar/tam mükellef ayrımı 

gözetilmeksizin, “bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde ettikleri 

kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır” (4691 

sayılı Kanun, geçici md. 2). 

 

Bu aşamada hangi faaliyetlerin istisna kapsamında değerlendirildiğinin tespiti için 

ilgili kanundaki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetine ilişkin tanımlar göz önüne 

alınarak değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Söz konusu faaliyetler TGBUY’de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

 

Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu 

bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, 

hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve 

sistemlerin bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, 

üretilmesi faaliyetlerini, 

 

Yazılım Faaliyeti: 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, belli bir sistematik içinde, 

tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve 

hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin 

tümünü, 

 

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer 

alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 

ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik 

yenilikçi faaliyetlerin tümünü,  

ifade eder.  
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Kanunda belirtilen kazanç istisnasından gelir vergisi mükellefleri (ticari, zirai ve 

mesleki kazanç sahipleri) ile kurumlar vergisi mükellefleri (sermaye şirketleri, 

kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek/vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş 

ortaklıkları) yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu bir kazanç elde ederlersebu 

kazançlarını, kanunda belirtilen süre ile sınırlı olmak şartıyla gelir/kurumlar vergisi 

istisnası kapsamında değerlendirebilmektedirler. 

 

6.2.2. KDV İstisnası 

 

4691 sayılı Kanun ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan 

girişimcilere, bu bölgelerdeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği 

kazançlarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası tanınmasına rağmen, faaliyetleri 

neticesinde üretilen mal ve hizmetler için KDV istisnasına yönelik herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir (Özdemir, 2010: 94). 

 

Ancak, mükelleflerce KDV açısından da istisna uygulamasına ilişkin talepler 

doğrultusunda, 5035 sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDVK’ya geçici 20 nci madde 

eklenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bazı teslim ve hizmetlere 

ilişkin KDV istisnası ile bölgede bulunmanın avantajları daha da arttırılmış, teşvikler 

genişletilmiştir (Kiraz, 2010: 85). 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde tanınan KDV istisnasına yönelik düzenleme şu 

şekildedir (3065 sayılı Kanun, geçici md.20): 

 

KDVK geçici md. 20: 

1.4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme 

bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin 

kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran 

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

internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 

hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan 

yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak 
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yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit 

etmeye yetkilidir. 

2.Bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem kısmi istisna 

kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler Katma Değer Vergisi 

Kanununun 32 nci maddesine göre iade edilir. 

3.Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer 

Vergisi Kanununun 16 ncı 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 Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne göre işlem yapılır. 

 

KDVK’nın geçici 20. maddesindeki düzenlemeye göre istisna sadece bölgede üretilen; 

 Sistem yönetimi, 

 Veri yönetimi, 

 İş uygulamaları, 

 Sektörel, internet, 

 Oyun, 

 Mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 

 

şeklindeki teslim ve hizmetleri ihtiva etmektedir. Kanun maddesinde sayılanlar 

dışındaki yazılımlar bölgede üretilse bile, KDV istisnasından yararlanabilmesi 

mümkün değildir. 

 

6.2.3. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası  

 

21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3065 sayılı KDVK’ya 

eklenen geçici 39 uncu madde ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgelerinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 

münhasıran bu faaliyetlerde kullanmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 

teslimleri 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar 

KDV istisnası tanınmıştı. 
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Düzenlemenin ilk halinde, 31.12.2019 tarihi ile sınırlandırılan yeni makine ve teçhizat 

alımlarına tanınan KDV istisnası, 29.03.2018 tarihli, 7104 sayılı Katma Değer Vergisi 

ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesiyle 3065 sayılı KDVK’nın 13 üncü 

maddesine eklenen (m) bendi ile birlikte süre kısıtlaması kaldırılarak sürekli hale 

getirildi. 

 

Söz konusu madde uyarınca (3065 sayılı Kanun md. 13): 

 

26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki 

teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28.02.2008 

tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 03.07.2014 tarihli ve 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki 

araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 

münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 

teslimleri, KDV’den istisna tutulacaktır. 

 

Bölgedeki firmaların Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere 

alacakları makine ve teçhizatlar için katma değer vergisi maliyetine katlanmak 

zorunda kalmayacak olmaları, kaçırılmayacak fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

 

6.2.4. Makine ve Teçhizat Alımlarında Amortisman Teşviki 

26.01.2001 tarihli ve 4691 sayılı TGBK kapsamında, teknoloji geliştirme bölgelerinde 

faaliyette bulunan mükellefler tarafından münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için 

uygulanacak sürenin yarısı kadar zamanda ayrılmasına imkan tanınmıştır. Böylece 

firmaların alacağı makine ve teçhizatın amortisman süreleri yarıya indirilerek 

(belirlenen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak), normal veya 

hızlandırılmış amortisman uygulaması (azalan bakiyeler usulü) yoluyla amortisman 

hesaplanabilecektir (Akarca ve Şafak, 2018, https://www.dunya.com/kose-

yazisi/tesvik-araci-olarak-amortisman/413982, 25.07.2019). 
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Yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu’nun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan 

edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanabilecektir. Örneğin, 

iktisap edilen makinenin tespit edilen faydalı ömrü 10 yıl ve amortisman oranı %10 

ise faydalı ömrünün yarısı dikkate alınarak normal amortisman uygulamasında 

amortisman oranı %20; hızlandırılmış amortisman uygulamasında amortisman oranı 

%40 olarak hesaplanacaktır. 

 

6.2.5. İthal Edilen Eşyaya İlişkin Gümrük Vergisi ve Fon ile Damga Vergisi ve 

Harç İstisnası 

 

TGBUY’nin muafiyet, indirim ve istisnaları içeren 35 inci maddesinin i fıkrasında 

(TGBUY, md. 35): 

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri 

ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü 

fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan 

istisnadır. 

1)Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 

araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe uygulanarak Tek Pencere Sistemi 

aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan 

oluşur. 

2)Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu 

ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya 

talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda 

ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. 

3)Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu 

başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi 

üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.  

 

düzenlemesine yer verilmiş olup Mart/2016 yapılan Kanun değişikliği ile kanun 

koyucu tarafından bölgedeki işletmelerin Ar-Ge, yenilik, ve tasarım projeleri ile ilgili 
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araştırmalarında kullanmak üzere ithal ettikleri eşyaya ilişkin gümrük ve damga 

vergisi ile fon ve harç istisnası tanınmıştır. 

 

Bununla birlikte, gümrük işlemlerinin basit ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan 

Tek Pencere Sisteminin (Single Window System) bölgede yer alan işletmeler için de 

tatbik edilmesine imkan tanınarak gümrük işlemleri hızlandırılmış ve basitleştirilmiştir 

(Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat, 2016: 11-13). Böylece, gümrük 

işlemlerinden kaynaklanan zaman kaybı önlenmiş olacaktır. 

 

6.2.6. İç ve Dış Kaynaklı Destekler 

 

Bölgede faaliyet gösteren firmalara gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları 

ile yabancı kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde destek 

sağlanabilmektedir (TGBUY, md. 26/9). 

 

6.2.7. Temel Bilimler Desteği 

 

Bünyesinde temel bilimler alanlarından mezun Ar-Ge personeli istihdam eden 

firmaların bu personele ödeyeceği aylık ücretin o yıl için belirlenen asgari ücretin aylık 

brüt tutarına tekabül eden kısmı 2 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır (4691 sayılı Kanun, md. 8). 

 

6.2.8. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (½) 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerini cazip kılmak için girişimcilere sağlanan bir diğer 

avantaj da sigorta primi işveren hissesi desteğidir. Sigorta primi işveren hissesi desteği, 

5746 sayılı Kanunla getirilen bir düzenlemedir. Düzenlemeye göre, bölgede ücreti 

gelir vergisinden istisna edilen personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek personeli), bu 

istisna süresine bağlı olarak sigorta primi işveren payının yarısı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır (5746 sayılı Kanun, md. 3/3). 

Böylece işveren maliyeti düşürülerek firma üzerindeki istihdam yükü azalacaktır. 
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Destek personeli ücretinin destek unsurundan yararlandırılmasına ilişkin kanun 

koyucu tarafından sınırlandırma getirilmiştir. İlgili madde uyarınca toplam Ar-Ge ve 

tasarım personelinin %10’u kadar destek personelinin ücretine ilişkin hesaplanan 

sigorta primi, bu destek kapsamında değerlendirilerek %50’si devlet tarafından 

karşılanır. Küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır (Ar-Ge ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, md. 

11/2). 

 

6.3.  Personel Ücretlerine Yönelik Avantajlar 

6.3.1. Gelir ve Damga Vergisi İstisnası 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirketler ile gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine (münhasıran yazılım, tasarım ve Ar-Ge ile ilgili faaliyette bulunanlar) 

tanınan avantajların yanında, bölgede çalışanların ücretlilerine ilişkin belirli koşullar 

çerçevesinde gelir vergisi istisnası uygulanmaktadır (Özdemir, 2010: 80). 

 

TGBK’nın, geçici 2 nci maddesine göre; bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek 

personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar istisna 

kapsamına alınmış olup her türlü vergiden istisna edilmiştir. Buna göre, bu kanun 

kapsamında elde edilen ücretlerden, kanunda belirtilen süreye kadar gelir ve damga 

vergisi kesintisi yapılmayacaktır (Akan ve Dursun, 2018: 47). 

 

İstisna kapsamındaki ücretlere, gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı için asgari geçim 

indirimi (AGİ) uygulanmayacaktır. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren 

işyerlerinde çalışan ve ücretleri gelir vergisinden istisna olan hizmet erbabının asgari 

geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında verilen özelge şöyledir: 

 

“Gelir vergisinden istisna olan ücretler üzerinden vergi hesaplanmayacağından, asgari 

geçim indiriminin de uygulanması mümkün değildir. Ancak bölge dışındaki 

çalışmalara ilişkin olup istisna kapsamı dışında kalan ve gerçek usulde vergilendirilen 

ücretler için 265 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan esaslar 

dahilinde asgari geçim indiriminden faydalanılması mümkün bulunmaktadır (Kayseri 

Vergi Dairesi Başkanlığının 13.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-486-

64 sayılı özelgesi).” 
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Bu bağlamda, istisna kapsamına alınmayan ücretlere ilişkin yani vergiye tabi ücretin 

bulunması durumunda personele ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı 

yapılarak AGİ hesaplanacak ve bu tutar hesaplanan gelir vergisinden düşülecektir. 
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SONUÇ 

 

Küreselleşmeyle birlikte yaratıcı ekonominin yükselişi ülkemizde de bu yapıların 

kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişmiş ülkelere nazaran bu yapıların 

oluşturulmasında geç kalan ülkemizde, teknoloji geliştirme kurma fikri 1980’li yılların 

başında gündeme gelerek kalkınma planlarında önemi vurgulanmıştır. 2001 yılında 

yasal zemini oluşturularak kurulmaya başlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 

ve önemi her geçen gün artmaktadır. 

 

Türkiye’nin ekonomisi açısından oldukça önemli konumda olan bu yapıların 

desteklenerek gelişimini tamamlaması ve bu bölgelerden beklenen potansiyelin 

gerçekleştirilmesi amacıyla bölgeye özel çeşitli kanunlarla teşvik unsurları 

sunulmaktadır. 

 

Bu çalışmada Teknoloji Geliştirme Bölgelerini esas alan kavramlar üzerinde 

durulmuş, bu bölgelerin amaç  ve faydaları irdelenmiş, Türkiye ve Dünya’daki mevcut 

durum ortaya konularak Türk Vergi Mevzuatı açısından Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinin avantajları ifade edilmiştir.  
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