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Bilişim Limited Ar-Ge Müdürü Baransel: 

Devlet, teknoparklara tanınan 
teşvik ve istisnalardan pişman

Yeni teknopark yönetmeliği 

ile birlikte yazılım bakımının 

vergi istisnalarının dışında 

bırakıldığını öne süren 

Baransel, yazılım bakımının 

diğer ürünlerden farklı olarak 

geliştirme, yeni işlev ekleme, 

güncelleme ve araştırma 

etkinlikleri içerdiğini belirtti. 

Bilişim Limited Ar-Ge Müdürü 
Eser Baransel, 4691 Sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
(TGB-Teknopark) kanundaki 

değişikliklerin nasıl uygulanacağı 
konusundaki belirsizliklere netlik 
kazandırmak amacıyla hazırlanan Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 
çıkmasının tam 3 yıl sürdüğünü söyledi. Üç 
yıl sürmesinin 2 sorundan kaynaklandığına 
değinen Baransel, bunların yazılımın üretimi 
süreçlerinin, özellikle de bakım sürecinin 
anlaşılamaması ve teknopark dışında 
geçirilen sürenin vergi istisnalarından 
yararlanması konusundaki anlaşmazlıklar 
olduğunu kaydetti. 

Baransel,  bir kuruma patates almakla, 
yazılım sistemi almanın aynı şey olmadığının 
üzerinde durarak, “Dışarıdan alınan bir 

kurulmasının amacı, yalnızca yönetici şirketlere 
şehirlerdeki en yüksek kira gelirini sağlamak 
mıdır?  Ya da hiç teşviksiz, istisnasız yukarıda sözü 
edilen amaçlara ulaşabilen bir ülke var mı acaba 
dünyada?
Odaklanma denetim ve daha çok vergi almak 
üzerine

Odaklanma denetim üzerine olduğunda, yasal 
düzenlemelerin amaçlanan yararlarından 
yararlanma düzeyi de düşüyor. Aslında uzun 
vadede, işte o zaman korkulan gerçek olur. Teşvik 
vererek desteklediğiniz firmanın ayakta kalmasını 
güçleştiren uygulamalarla atılımlar yarım kalır, 
alınan teşvikler de boşa gitmiş olur. 
Odaklanma denetim ve daha çok vergi almak 
üzerine olunca, örneğin yazılımın bakım süreci 
dendiğinde yasa ve yönetmelik düzenleyicilerin 
ve denetçilerin gözlerinin önüne makinelerin 
ya da arabaların bakım-onarımından hareketle, 
tulumlarını giymiş, ellerinde takım çantasıyla 
çalışan tamirciler geliyor. Bu nedenle, bunun 
neresi araştırma geliştirme diyorlar? Bakım 
sürecinde Ar-Ge olmaz diyorlar. Bunun için yeni 
yönetmelikle birlikte yazılım bakım etkinlikleri, 
vergi istisnalarının dışında bırakılıyor. Oysa ki 
yazılım bakımının içerisinde, diğer endüstriyel 
ürünlere hiç benzemeyen biçimde, geliştirme, 
performans iyileştirme, değiştirme, yeni işlev 
ekleme, güncelleme ve bu amaçlara yönelik 
yapılması gereken araştırma etkinlikleri var. 
Kapsamlı bir yazılım sisteminin ayakta durması, 
kullanılmaya devam etmesi, ticarileşmesini 
tamamlaması yazılımın özgün doğasından 
kaynaklanan bir dizi iyi planlanmış Ar-Ge 
çalışmasını zorunlu kılıyor. Tornavida ile 
gevşeyen vidaları sıkmaya, motorun eksilen 
yağını tamamlamaya hiç benzemiyor aslında. Sık 
sık ortaya çıkan güvenlik açıkları var örneğin. 
İnternet’te ve mobil aygıtlarda yeni kullanım 
biçimleri var. Bakım etkinliklerinin yazılım 
geliştirme gibi Ar-Ge etkinliklerinden oluştuğunu 
görmek için bu örneklere dikkatlice bakmak 
yeterli.

Teknopark içerisinde geçirilen süre

Yönetmelikteki ikinci sorun teknopark dışında 
geçirilen süre. Yönetmelik diyor ki, bir projede, 
bütün zamanını (tam zamanlı çalışma saatlerini) 
teknopark içinde bulunarak geçiren ve Ar-Ge 

temizlik ya da inşaat hizmeti işi ile yazılım projeleri 
hizmetleri aynı türde hizmetler değildir” diye 
konuştu.  Bilişim çağında, bilişim toplumunda 
artık devletin yazılımın kendine özgü değişik 
bir endüstriyel ürün olduğunu kabullenmek 
durumunda olduğunu ifade eden Baransel, 
bu ürünle ilgili hizmetlerin de, üretiminden 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına kadar farklı 
biçimde değerlendirilmesinin zorunlu olduğuna 
işaret etti.
 
Maliye Bakanlığı  Ar-Ge, yazılım ve 
teknoparklar konusunda en az bilgiye sahip

Yönetmeliği hazırlarken Maliye Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer 
paydaşlar arasında uzun tartışmalar yaşanmış. 
Çoğunlukla Maliye Bakanlığı ikna edilmeye 
çalışılmış.  Çünkü Maliye Bakanlığı Ar-Ge, yazılım 
ve teknoparklar konusunda en az bilgiye sahip 
yetkili kurum. Ya da önceliği tamamen vergi 
gelirlerini arttırma doğrultusunda. Tabi vergi 
istisnaları bu birincil amaca hizmet etmiyor, 
tam tersi yönde engel olarak görülüyor. Üstelik 
teknoparklardaki şirketlerin büyük bir çoğunluğu 
yazılım şirketi olmasına karşın, yazılım ve 
Ar-Ge onlar için yeterince somut değil soyut 
kavramlar. Bence yurt dışında Ar-Ge denince ne 
gibi istisnalar var, teknoparklar nasıl yönetiliyor, 
nasıl denetleniyor bir bakmak gerek. Çünkü gerek 
Ar-Ge yasası, gerekse teşvik ve istisnalar, tüm 
dünyada olduğu gibi, özel sektör firmalarının, 
dolayısıyla ülkemizin, uluslararası pazarda rekabet 
gücünü arttıracak, ileri teknoloji içeren yeni 
ürünlerin üretilmesi, dışa bağımlılığın azalması, 
endüstriyel gelişmişlik düzeyinin arttırılması, 
popüler söylemle cari açığın azalması amacıyla 
çıkarıldı. Yurt dışındaki rakiplerle yarışırken bu 
amaçlara yönelik yasal düzenlemelerin olmaması 
zaten düşünülemezdi. Yarıştığımız ülkelerdeki 
üreticiler, ülkelerinin gelirlerini arttıracak yeni 
endüstriyel ürünleri üretirken bu teşviklerden 
yararlanıyorlar. Eşit koşullarda yarışmak için bu 
düzenlemelerin yapılmasında Türkiye’de geç bile 
kalındı. Buna karşın uygulamalara yön verecek 
yeni yönetmelik, uygulamayı kolaylaştırmıyor, 
zorlaştırıyor. Sanki teknoparkların kurulmasından, 
teşvikler ve istisnaların olmasından pişmanlık 
duyuluyor, gibi. Sürekli odaklanılan konu 
denetim ve olası vergi kaçaklarının azaltılması. 
Denetimi abarttığınızda, bu teşvik ve istisnalardan 
yararlanmayı zorlaştırıyorsunuz. Teknoparkların 
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personeli profiline uyan kişiler çalışıyorsa o zaman 
vergi istisnalarından yararlanabilir. Ve tabi proje de 
bakım sürecini içermemeli. Uzun tartışmalardan 
sonra normal çalışanın zamanının yüzde 25’ini 
teknopark dışında geçirebileceği üzerinde Maliye 
Bakanlığı ikna edilmiş. Ama bunun da ilgili 
kurumlardan onay alma gibi ek koşulları var. 
Evinizde tasarım yapamazsınız örneğin. Yaparsınız 
da, eviniz teknopark sınırları içinde olmadığından, 
ya da o anda denetlenemeyeceğinizden, yaptığınız 
iş, niteliğine bakılmaksızın Ar-Ge sayılmaz.

Örneğin geliştirmekte olduğum yazılım bir 
fabrikada kullanılacak.  Analiz ve sistem 
çözümlemesi, test ve işletime geçiş gibi süreçler 
var yazılım geliştirme işinde. Bu çalışmaların 
büyük bir bölümü yerinde yani fabrikada yapılması 
gereken çalışmalardır. Şimdi, proje ekibinden 
birkaç kişi bu amaçlarla fabrikaya gitse, bu 
çalışmayı yüzde 25 oranında tutamazlarsa, 
teknoparktaki saatleri tamamlayamadıkları 
için,  teknoparkta gelir vergisi ödeyeceğiz. O 
zaman yaptığımız iş, yüzde yüz Ar-Ge olmasına 
rağmen teşviklerden yararlanamıyoruz. Buna 
karşılık metre kare başına da yüksek kira 
ödemeye devam ediyoruz. Hiçbir yeni girişim 
bu koşullarla ayakta kalamaz. Aman, çocuklar, 
mezun olsun şirket kursun diyorlar. Çocuklar vaat 
edilen hibeleri, deneyimsiz oldukları için kolay 
bitmeyecek bir para gibi görüyorlar. Şirket kurup 
bir yılını tamamlayanların çoğunun 2’nci yıl iflası 
gerçekleşiyor. Girişimciliği öldürüyorlar.

Yeni yönetmelikle ilgili başka konular da var. Ar-Ge 
projelerinin hakem değerlendirmesine tabi olması, 
KDV istisnası uygulamaları, personelin teknopark 
içinde olup olmadığının kartla, yüz tanımasıyla vb. 
denetlenmesi gibi. Ama bence en önemli iki konu 
yazılımın bakım süreci ve teknokent dışında Ar-Ge 
olmaz mantığı.

Suiistimal eden yok mu? Vardır kesinlikle. Ama 
bunları yakalayıp cezalandıracağız derken, herkesi 
birden cezalandırmaya dönüyor uygulama korkarız 
ki…
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