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Yeni Teknopark Yönetmeliği 

kafaları karıştırdı
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanundaki 
değişikliklerin nasıl uygulanacağı konusundaki belirsizliklere 
netlik kazandırmak amacıyla yayımlanan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Yönetmeliği yeni belirsizlikler içeriyor.

Fatma Ağaç

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri 
önemli bir kalkınma aracı olarak 
kullanılan teknoparklar ülkemizde 
90’lı yılların ortalarında gündeme 

geldi. Teknoparklar konusundaki yasal düzenleme 
6 Temmuz 2001’de yürürlüğe giren 4691 sayılı 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 
19 Haziran 2002’de yürürlüğe giren “Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile 
sağlandı. Vergi muafiyeti sağlayan teknokentlere 
yönelik zamanla yeni teşvikler getirildi. Halen 
Türkiye’de 32’si aktif 45 teknokent bulunuyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
yeni teknokent yönetmeliği, 12 Mart 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
7 ayrı bölümden oluşan yeni yönetmelik 42 

maddeden oluşuyor. Yönetmeliğin sonunda 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yapılabilirlik 
raporu hazırlanma esaslarına da yer veriliyor. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nda yapılan düzenlemelerin yer aldığı 
yönetmelikle, kanundaki değişikliklerin nasıl 
uygulanacağı konusundaki belirsizliklere netlik 
kazandırılması amaçlandı. Yönetmelik, araştırma 
geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının ticarileştirilmesi, 
girişimcilerin desteklenmesi, üniversite-sanayi 
işbirliği gibi başlıklarda önemli değişiklik ve 
teşvikleri içeriyor. Ar-Ge tanım ve mevzuatlarında 
uluslararası tanımlarla ortak dil kullanılmaya 
başlanarak, 2001’de çıkan kanundaki tüm 
destek ve istisnalara ait süreler 2023 hedefleri 
kapsamında 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı. 
Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 
muafiyet ve istisnalarda kapsam genişletildi. Yeni 
yönetmelikle teknoparklarda Ar-Ge’ye dayalı 

üretim ile ilgili gerçek hedefe gidişin önü açıldı. Bu 
kapsamda Ar-Ge faaliyetleri, özüne uygun olacak 
ve ticarileştirme adımlarını destekleyecek biçimde 
yeniden tanımlanıyor ve buna uygun biçimde 
genişletildi.

Teknoparklarda üretim faaliyetinin önünün 
açılması çok kritik ve önemli bir adım olarak 
nitelendirilirken, yapılan düzenlemelere 
bakıldığında teknoparklarda geliştirilen ürünlerin 
teknoparklarda üretimine de önemli teşvik ve 
destekler geliyor. Teknoparklarda yapılan Ar-
Ge faaliyetlerinin özellikle geliştirme kısımları 
sahada ve müşteride yapılabiliyor. Yeni düzenleme 
ile müşteri ile sahada yapılabilecek geliştirme 
faaliyetleri de destek kapsamına alınıyor. Teknoloji 
geliştirme bölgelerinin sorumluluklarından 
en önemlisi katma değerli Ar-Ge yapmaya ve 
yaptırmaya teşvik etmek ve yeni girişimcilerin 
ortaya çıkarılmasını sağlamak. Bu kapsamda 

Teknoloji Transfer Ofisleri, Kuluçka Merkezleri 
ve Teknoloji İşbirliği Programları’nın ciddiyetle 
yürütülmesi, ticarileşmesi ve uluslararası hale 
gelmesini sağlamak amacıyla da yönetmeliğe yeni 
maddeler ekleniyor. Buna göre, yönetici şirketlerin 
mutlaka Teknoloji Transfer Ofisleri ve Kuluçka 
Merkezi kurmaları gerekiyor. 

Firmaların ve üniversitelerin sağladığı faydalar 
dolaylı olarak kamunun amacı ve hedefi olduğu 
için bu yönde önemli faydalar sağlanacak. Bu 
yapı ile kamu adına Ar-Ge konusunda üretime ve 
ticarileşmeye yönelik yeni destek ve teşviklerle 
ilgili yeni altyapılar sağlanmış oldu. 

Tanımsal ve çerçeve olarak belirsizliklerin 
azaltılması ve üretime izin verilmesi temel faydalar 
olarak öne çıkıyor. Dışarıda geçen geliştirmeye 
yönelik makul sürelerin de istisna edilebilecek 
olması, proje sunum, kabul ve değerlendirme 
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süreçlerinin daha netleşmesi de önemli. Bir 
tarafta da, küçük firma ve proje sahiplerine 
avantajlı kabuller ve ekstra destekler sağlanıyor.

Kanunda değişiklikle birlikte daha önce 
sadece hizmet üretilirken, teknoparktaki Ar-
Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünün 
üretilmesi olanağı da getirildi. Ancak bu üretim 
faaliyeti ile ilgili hiçbir istisna uygulanmayacak. 
Güncellenen kanun ile işletmelere, bölgede 
başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri 
sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün 
üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin 
uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla 
bölge içerisinde yapabilmesi imkânı getiriliyor. 
Bu yatırımlar nedeniyle bölgede çalışan personel 
ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar 
bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve 
bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre 
vergilendirilecek. Bu kapsamda Bakanlıkça 
belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik 
ürün yatırımına izin veriliyor. Teknolojik ürün 
yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma 
miktarı da bölgenin toplam yapılaşma hakkının 
yüzde 35’inden fazla olamayacak.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

4691 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerin 
yer aldığı yeni yönetmelikteki belirsizliklere 
çözüm aranıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen Teknokent 
genel müdürleri ve Teknokent Derneği yetkilileri 
belirsizlikleri tartıştı. Yönetmelikle ilgili görüşlerini 
almak üzere soru gönderdiğimiz çok sayıda 
teknokent genel müdürü yeni yönetmelikle ilgili bir 
açıklama yapmak için erken olduğunu belirtti. 

Yeni yönetmelik birçok değişikliği beraberinde 
getirdi. Tüm firmaları yakından ilgilendiren 
bu değişiklikler hakkında Bilkent Üniversitesi 
Cyberpark’ta Sistem Mali Müşavirlik yetkililerince 
8 Nisan 2014’te ücretsiz bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 

4691 sayılı TGB Kanunu uyarınca, Bölgede 
yürütülen Ar-Ge ve yazılım projelerinde görevli 
Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle 
ilgili olarak bölge dışında geçirdiği sürelere ait 
ücretlerin bir kısmı da gelir vergisinden müstesna 
tutuldu. Kanunun bu düzenlemesine ilişkin 
uygulamalar ise 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle 
yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği’nde 
belirlendi.

1 Nisan 2014’te yürürlüğe girdi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği, 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanıp 1 Nisan 2014 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 6170 sayılı 
Kanun ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve uygulamada 
yaşanan aksaklıklar dikkate alınarak hazırlandı. 

6170 sayılı Kanun ile değişik 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 
geçici 2’inci maddesinde, bölgelerde yer 
alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi 
kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede 
yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin 
onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye 
ait ücretlerinin bir kısmının gelir vergisi kapsamı 
dışında tutulacağı, kapsam dışında tutulacak 
ücret miktarının ise Maliye Bakanlığı’nın uygun 
görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle 
belirleneceği hüküm altına alındı. Buna göre, 
bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları 
kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite 
bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için 
yüzde 50’si, diğer Ar-Ge personeli için yüzde  25’i 
gelir vergisinden istisna olacak.  Bu istisnanın 
uygulanabilmesi için;

1) Girişimci şirket yürüttüğü yazılım ve/veya 
Ar-Ge projesinin bir kısmının bBölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu bilgisini içeren bir 
gerekçeli teklifi yönetici şirkete sunacak.

2) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli 
teklifin yönetici şirket tarafından incelenip, 
onaylanması gerekecek.

3) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, 
yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili 
bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım 
ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya 
kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulacak.

Diğer taraftan aynı yönetmelikte teknoloji 
geliştirme bölgelerindeki muafiyet ve istisnaların 
uygulanmasına ilişkin esaslar özetle aşağıdaki 
şekilde belirtildi:

•	 Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması 
ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda 
elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine 
kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. 

•	 Yönetici şirket, 4691 Sayılı Kanun’un 
uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen 
kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı 
damga vergisi ve harçtan muaftır.

•	 Bölgede faaliyet 
gösteren gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, 
münhasıran bu Bölgedeki 
yazılım ve/veya Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları 31/12/2023 
tarihine kadar gelir ve 
kurumlar vergisinden 
müstesnadır.

•	 Bölgede çalışan 
ve bu Yönetmeliğe göre 
tanımlanmış Ar-Ge ve 
destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretleri 
31/12/2023 tarihine kadar 
her türlü vergiden istisnadır. 
İstisna kapsamındaki destek 
personeli sayısı Ar-Ge 
personeli sayısının yüzde 
onunu aşamayacak.

•	 Atık su arıtma 
tesisi işleten Bölgelerden, 
belediyelerce atık su bedeli 
alınmayacak.

•	 Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir 
veya kurumlar vergisi mükellefleri, 
yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri 
dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan 
vergisel teşviklerden bütün halinde 
yararlanabilecekler. Bu durumda 
aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 
Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi 
Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden ayrıca yararlanamayacaklar.

•	 Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 
5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 
5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden yararlanmak isteyenlerin, 
bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge 
yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca 
bildirmeleri gerekecek.

Ayrıca Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi 
uyarınca, mevcut bölgeler; 1 Nisan 2015’e kadar 
durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek 
ve en geç 1 Nisan 2015’e kadar kuluçka merkezini, 
1 Nisan 2017’ye kadar da teknoloji transfer ofisini 
kurmakla yükümlüler.
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