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Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir? 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,  
•4691 sayılı kanuna tabi olup, üniversiteler, araştırma kurumları ve 
sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma,  geliştirme ve 
inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; 
•Birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri;   
•Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkardıkları,  
•Akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize 
araştırma ve iş merkezleridir.  
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Teknokentler ya da 
Teknopark olarak da anılır. 
TGB’ler, bir ya da birden fazla üniversite, yükseköğretim kurumu ya 
da araştırma merkezi ile resmi yada faaliyet bazında ilişkili olmak 
zorundadır. 
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Teknokentlerin Amaçları 

Bu amaç doğrultusunda  
 Üniversitelerde ki akademik birikim sonucu oluşan teknolojik ve 

bilimsel bilginin TGB bünyesinde bir firmaya dönüşerek büyümesini 
sağlamak ya da bu bilginin TGB de mevcut olan bir firmaya 
ticarileştirilmesinde tetikleyici rol oynamak,  

 Üniversitelerin teknolojik yüzü olarak araştırma kurum ve 
kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliğini sağlamak, 

 Ülke ekonomisine katkı sağlayacak teknoloji yoğun alanlara 
yönelmede öncülük etmek, 

 Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, 
 İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını 

ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmektir. 

Bilgiye ve ileri teknolojiye sahip sanayi firmalarının kurulup gelişmesini 
amaçlar.  
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Şirketlerde; Yazılım, Ar-Ge ve Tasarım faaliyeti 
sonucu oluşan ürünün satışından elde edilen 

kazancın %20 si Kurumlar vergisi olarak 
ödenmesi gerekir. 

 Kazanç 500.000 TL ise muaf olunan tutar 
100.000 TL’dir. 

Şahıs işletmelerinde; kazanç oranına göre 
%15-%20-%27-%35 oranlarında gelir vergisi 

ödenmesi gerekir.(500.000 TL için 166.100 TL) 

Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

     1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

      4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca; 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
münhasıran bu bölgedeki Yazılım, Ar-Ge ve Tasarım 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.  



 

 

7 

Ar-Ge ve Tasarım personeline 
ödenen ücret üzerinden 
hesaplanan gelir vergisi, 

şirket tarafından ödenmesi 
gerekir. 
Örnek;  

Ar-Ge personeline 5.000 TL 
Brüt ücret veriliyor ise gelir 
vergisi olarak aylık ortalama 
893,51 TL ödenmesi gerekir. 

 
2-Personel Gelir Vergisi 

Muafiyeti Teşviği 
 

Bölgede çalışan Ar-Ge 
personelinin ve Ar-Ge 

personeli sayısının en fazla 
%10’u kadar destek 

personelinin bu görevleri ile 
ilgili ücretleri 31.12.2023 
tarihine kadar her türlü 

vergiden muaftır.

Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

TGB içerisinde yer alan firma, Ar-Ge 

personeli için ödemesi gereken gelir 

vergisinden muaftır.  

NOT:Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu kanun kapsamında elde ettiği 

ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. 
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Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

3-Katma Değer Vergisi Muafiyeti 
 Firmaların ürettikleri; Sistem yönetimi , Veri yönetimi , İş 
uygulamaları,  Sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer 
vergisinden muaftır.  

Yazılım üreten işletmeler Katma 

Değer Vergisinden muaftır.  

KDV oranı, yazılımlar için %18 dir. 

İşletmenin alış faturalarında KDV 

istisnası uygulanmaz. İade hakkı 

mevcuttur. 

4- Damga Vergisi Muafiyeti 
Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı,  tasarımcı,  

yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri  ile ilgili ücretleri 

31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir. 
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Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

5-Sigorta Primi Teşviği  
Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  

Örnek;  
5.000 TL Brüt ücret alan bir Ar-Ge 
veya Yazılım personeli için 537,50 
TL tutarında sigorta pirimi kazancı 

sağlanmaktadır. 

6- Gümrük Vergisi Teşviği 

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 kâğıtlar ve 

yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 
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Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

Teknokentlerde başlatılıp 
sonuçlandırılan projeler 

sonucu elde edilen teknolojik 
ürünün, üretim yatırımları 

bölge arazisinde 
yapılabilmektedir. Bunun için 

Bakanlık izni gerekir. 
Bu yatırımlar Teknokentlerde 

uygulanan muafiyetler 
kapsamı dışındadır.  

 
 

7-Üretim İzni Teşviği 
 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 
elde edilen ürünlerin üretimi, 
gerekli izinler alındıktan sonra 

bölgede yapılabilmektedir. 
Ayrıca, üretim izin belgelerinin 

alımında, ilgili kurum ve 
kuruluş tarafından Bakanlık 

görüşü alınarak, öncelik 
verilmektedir.  
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Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 

8-Akademisyenlere Sağlanan 
İmkanlar 

    Yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarını ticarileştirmek 

amacı ile; 
Yeni bir şirket kurabilirler, 
Kurulu bir şirkete ortak 
olabilirler, 
Yada kurulu bir şirkette görev 
alabilirler.  

 
Akademisyenler üniversiteden 
yarı zamanlı yada tam zamanlı 

izin alarak bu faaliyetleri 
yürütebilirler. 

    (Bu durum yeni YÖK yasa 
tasarısında Madde 34’te ele 

alınmıştır.) 
     Akademisyenlerin elde ettiği 

gelirler Üniversite Döner 
Sermayesinden muaftır. 
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Ayrıca 5746 sayılı yasaya göre; Ar-Ge projelerine ilişkin olarak 
TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat 

çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer 
kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları 

kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan 
yararlandırılacaktır.  

 
 

Teknokentlerde Yer Almanın Yasal Avantajları 
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Teknokent Yapılanması 

TGB yönetiminden beklenen, kendi bünyesinde bulunan kiracı firmalara 
teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek verilmesidir. 

Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin 
Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler.  

 

Bununla ilgili olarak, TGB yönetimi, 
 Girişimci, Ar-Ge, tasarım ve destek personelini,  
 Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, 
 Nitelik ve çalışma sürelerini, 
gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır,  
 
Dosyalar, TGB yönetimi tarafından denetimlerde ibraz edilmek üzere 
saklar. 
 
Teknopark bünyesinde firmaların ticarileşme çalışmalarını yürütmek 
üzere Teknoloji Transfer Ofisi’nin bulunması zorunludur. 
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Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Hizmetleri 
Üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileşmesini tetiklemek 

amacıyla Teknokent olarak aşağıda ki Teknoloji Transfer Ofisi 
hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. 

1.Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve 
Eğitim Hizmetleri 

2.Destek Programlarından Yararlanmaya 
Yönelik Hizmetler 

3.Proje Geliştirme Ve Yönetimi Hizmetleri 

4.Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının 
Korunmasına Yönelik Hizmetler 

5.Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri 

Hizmetlerimiz 
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Kuluçka Ofisi Hizmeti 
Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla Teknokent 

olarak aşağıda ki Kuluçka Programı hizmetlerini 
gerçekleştiriyoruz. 

Ofis tahsis edilmekte ve ilk 6 ay kira 
bedeli alınmamaktadır.  

Sonra ki 6 ay için kiranın %50’si 
alınmaktadır.  

Ofis ekipmanları program 
süresince tedarik edilmektedir. 

Kuluçka  programı süresi 
toplam 1 yıldır. 

Hizmetlerimiz 
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Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi; 
 

 Akademisyenlere, öğrencilere ve diğer fikir sahiplerine  Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, 
coğrafi işaretler, lisanslama) konusunda danışmanlık hizmeti vermek 

amacıyla kurulmuştur. 

Hizmetlerimiz 
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Laboratuar hizmeti; 
    Teknokent bünyesinde bulunan 

firmalar Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’nin laboratuar 

imkanlarından en uygun koşullarda 
faydalanabilmektedir. 

Hizmetlerimiz 

Ofis hizmeti; 
 

    Firmalara çalışabilecekleri nitelikli ofis 
imkanları sunulmaktadır. Bu ofislerde 

internetten TV yayınına kadar birçok imkan 
mevcuttur. 
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Hizmetlerimiz 

Güvenlik hizmeti; 
 

    7/24 aktif kamera sistemi ve ziyaretçi takip 
sistemi ile güvenlik sağlanmaktadır. 

Personel takip hizmeti; 
 

    Firma personellerinin takibinin 
yapılabilmesi için parmak izi okuyuculu 

sistem bulunmaktadır. 
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Hizmetlerimiz 

Ortak toplantı mekanları;  
 

    Bireysel toplantılar için 
toplantı salonları tahsis 

edilmektedir. 

Tanıtım Hizmeti; 
 

    Ulusal çapta dağıtımı yapılan 
basılı yayınlar ile Teknokent 

firmalarının tanıtımları 
yapılmaktadır.  

Sekretarya hizmeti; 
 

    Telefon santrali ile firmalar kendi 
aralarında ve üniversite içerisinde 
ücretsiz görüşme yapabilmektedir. 
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Teknokentler Performans Endeksi 

  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarafından 
sağlanan veriler ile hazırlanan  “Performans 

Endeksi” çalışmasında yer almasında dikkate alınır. 
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Teknokent’te Kimler Yer Alabilir? 

Teknoloji veya yazılım üreten/ geliştiren,  teknolojik bir buluşu ticari 
bir ürün,  yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için Ar–Ge ve 
Tasarım  çalışmaları yapan, bu kapsamda projesi olan ve projeleri 
Teknokent değerlendirme kriterlerine göre uygun görülen birçok 

sektörden firmalar yer alabilir. Bu firmalar, girişimci, öğrenci ya da 
akademisyenlerin kuracağı firmalar da olabilir. Teknokent’e başta 

öncelikli sektörler olmak üzere Ar–Ge, Tasarım ve yazılım projeleri 
yürüten tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. 
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Teknokent’e Kabul Edilen Projelerin Özellikleri 

Teknolojik bilginin üretilmesine yönelik projeler, 

Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik 
geliştirilmesine yönelik projeler,  

Ürün/hizmet kalitesi veya standartları ile tasarım 
kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler,  

Verimliliğin artırılmasına, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesine yönelik projeler. 
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Başvuru, Değerlendirme, Onay ve Kabul İşlemleri 

Başvuru: 
İnternet sitemizde bulunan başvuru formu doldurularak, çıktısı alınıp Teknokent 

yönetimine sunulur. 

Değerlendirme: 
Yönetim kurulunun belirlediği en az Doktor Öğretim Üyesi ünvanına sahip 3 

akademisyen tarafından değerlendirilir. 

Onay: 
Yönetim kurulu tarafından onaylanır. 

Kabul İşlemleri: 
Daha sonra firmaya ofis tahsis edilerek kira sözleşmesi yapılır. Firma faaliyetlerine 

başlar. 
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Projelerimiz 

KULUÇKA MERKEZİ 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen alanda Kuluçka ve Ön 
kuluçka Merkezi için bağımsız bir alan oluşturmak. Bunun için KOSGEB ve 
BEBKA başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 4691 sayılı kanun gereği destekleyebilmektedir.  
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TEŞEKKÜRLER 

                
Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Yerleşkesi  
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü  
11210 
Gülümbe  / Bilecik 
 
Web: http://w3.bilecik.edu.tr/tto/ 
E-mail: harun.mindivan@bilecik.edu.tr 
Tel: (228) 214 21 80 
 
       
 

http://w3.bilecik.edu.tr/tto/

