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Sistem Danışmanlık Kurucusu Karslıoğlu: 

Yönetmelikle, Ar-Ge 
kanunları arasında 
paralellik sağlandı

Teknoloji Transfer Ofisleri, 
Kuluçka Merkezleri 
ve Teknoloji İş Birliği 
Programları’nın ciddiyetle 
yürütülmesi, ticarileşmesi 
ve uluslararasılaşması gibi 
yeni maddeler getirildiğini 
belirten Karslıoğlu, İstisna 
uygulamalarının 2023’e 
çekildiğini anımsatıp SGK 
işveren desteğinin de bu 
tarihe kadar devam etmesini 
beklediklerini söyledi. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB-Teknopark) 
kanundaki değişikliklerin nasıl 
uygulanacağı konusundaki 
belirsizliklere netlik kazandırmak 
amacıyla yayımlanan yeni Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği 
muafiyet ve istisnalar kapsamında 
halen netleştirilmeyen noktalar 
içeriyor.
Sistem Danışmanlık Kurucu Ortağı 
Yeminli Mali Müşavir Hüseyin 
Karslıoğlu, yönetmeliğe daha çok Ar-
Ge üretilmesi ya da Ar-Ge projesini 
tamamlamış şirketler 3 ay içinde 
yeni bir proje sunamazsa, mevcut 

-Yeni Teknopark Yönetmeliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  2001 
yılından beri yürürlükte olup, değişen ve gelişen 
ihtiyaçlar karşısında kanun 12 Mart 2011’de 
yürürlüğe giren değişiklikler kapsamında 
yenilendi. Kanun 2011 yılında yenilenmesine 
rağmen kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik 
3 yıl aradan sonra yayınlandı. Yönetmelikte 
birçok konu netleştirildi ve Ar-Ge kanunları 
arasında paralellik sağlandı. Yönetmeliği 
değerlendirdiğimizde özet olarak; 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde uygulama 
farklılıklarını gidermek için standartlaşmaya 
yönelik maddeler ilave edildi.  

 Tanımlarda değişikliğe gidilerek; Ar-Ge tanım 
ve mevzuatlarında uluslararası tanımlarla ortak dil 
kullanılmaya başlandı.

 2001 yılında çıkan kanun 2023 hedefler 
kapsamında tüm destek ve istisnalara ait süreler 
31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 
muafiyet ve istisnalarda kapsam genişletildi; bölge 
dışında geçirilen sürelerin bir kısmının belirli 
izinlerle istisna kapsamına alındı. 
Destek personelleri de kanunla istisna kapsamına 
alındı, uygulama netliği yönetmelikle geldi. 

 Daha önceki yönetmelikte Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde üretime yönelik yasaklamalar 
yer alırken, çıkan ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak ve Ar-Ge’nin ticarileşmesi 
amacının ön planda tutulması neticesinde önemli 
bir düzenleme yapıldı ve TGB içinde Ar-Ge projesi 
geliştirilmesinin yanında üretim yapılmasına da 
olanak sağlandı.

 Firmaların daha çok Ar-Ge üretmesini 
sağlamak, ya da yeni Ar-Ge üreten firmalara 
olanak sağlamak adına, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’ndeki Ar-Ge projesini tamamlamış 
şirketler 3 ay içinde yeni bir proje sunamazsa, 
mevcut kira sözleşmesi dikkate alınmaksızın 

bölgeden ihraç edilmesine imkân sağlayan 
maddeler ilave edildi. 

-Yönetmeliğin artıları ve eksileri neler?
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin 

sorumluluklarından en önemlisi katma değerli 
Ar-Ge yapmaya ve yaptırmaya yönelik olması ve 
yeni girişimcilerin ortaya çıkarılmasını sağlamak. 
Dolayısıyla bu kapsamda Teknoloji Transfer 
Ofisleri, Kuluçka Merkezleri ve Teknoloji İş 
Birliği Programları’nın ciddiyetle yürütülmesi 
ve ticarileşmesi ve uluslararasılaşmasını 
sağlamak amacıyla yönetmeliğe yeni maddeler 
eklendi. Bu maddelerde belirlenen sürelerde 
yönetici şirketlerin mutlaka TTO ve Kuluçka 
Merkezi kurmaları gerekiyor. Yönetici şirketin bu 
kapsamdaki görev ve sorumlulukları belirlendi.

 Kuluçka firmaları bu taslakta ilk defa yer 
verilen oluşumlardan biri. Yönetici şirket, kuluçka 
firmalarına birim metrekare kira ücretlerinin  
kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar 
için yüzde 25, diğerleri için yüzde 50’sinden 
fazla olmamak üzere, Ar-Ge projesi süresi esas 
alınarak en fazla 36 aya kadar indirimli yer tahsis 
edebilecek.

Olumsuz yönleri ise; muafiyet ve istisnalar 
kapsamında halen netleştirilmeyen hususlar 
mevcut. 

-Sizin önerileriniz neler? Yönetmelikte nelerin 
yer almasını isterdiniz?
Bölge içerisinde yapılacak yatırımlarda, üretime 
yönelik desteklerin olmasını bekliyorduk.  Dışarıda 
geçen süreler teknopark firmaları için büyük 
bir sorun olmakla beraber daha büyük oranda 
değerlendirilmesini isteriz. 
İstisna uygulamaları 2023 hedeflerine çekilmiş 
fakat SGK işveren desteği 5 yılda kalmış, bu destek 
kapsamında 2023 tarihine kadar devam etmesini 
bekliyoruz. 

kira sözleşmesi dikkate alınmaksızın bölgeden ihraç edilmesine imkân sağlayan maddeler 
eklendiğini kaydetti.  
Karslıoğlu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin sorumluluklarından en önemlisinin 
katma değerli Ar-Ge yapmaya ve yaptırmaya yönelik olması ve yeni girişimcilerin ortaya 
çıkarılması olduğunu belirtti. Karslıoğlu, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Kuluçka 
Merkezleri ve Teknoloji İş Birliği Programları’nın ciddiyetle yürütülmesi ve ticarileşmesi ve 
uluslararasılaşmasını sağlamak amacıyla yönetmeliğe yeni maddeler eklendiğinin altını çizdi. 
İstisna uygulamalarının 2023 hedeflerine çekildiğini ifade eden Karslıoğlu, “Fakat SGK işveren 
desteği 5 yılda kalmış, bu desteğin 2023 tarihine kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.  
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