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ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan bu e-bültenin konusu “TÜRKİYE’DEKİ TEKNOKENTLER” hakkında olup, bilim parkı veya teknopark 

olarak ifade edilen ve üniversiteler tarafından oluşturulan alanlarda araştırma-geliştirme yapacak firmala-

ra kiralanarak firmaların büyümesini teşvik edici düzenlemelerle desteklendiği; ticari amaçlı bilimsel veya 

endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bir bölgedir. Bu bölgelerin detaylarını içeren e-bülten ana 

temamızın ilk serisini siz kıymetli okuyucularımıza sunuyoruz.  

Araştırma parkı, teknoloji parkı, teknopolis, teknokent  

ve biyomedikal park gibi terimler de kullanılır. Hangi terimin kullanıldığı 

yapılan araştırma ve geliştirme türüne bağlıdır. Bilim parkları ulusal eko-

nominin gelişmesine, yeni teknoloji firmaların desteklenmesine, yabancı 

yatırım çekmek ve ihracatı artırmaktadır.  

Dünyada ilk üniversite bilim parkı Stanford Üniversitesi tarafından 1951 

yılında Stanford Üniversitesi Araştırma Parkı olarak kurulmuştur.  Tekno-

park ve benzerleri genelde merkezî bir yönetim yapısına sahiptirler. Tipik 

olarak parktaki kurum ve şirketler ürün geliştirme ve yenilik yapmaya 

odaklıdırlar. Buna karşın sanayi siteleri imalata yoğunlaşmıştır, "iş parkla-

rı" ise idarecilik işlevlerine ağırlık verir.  

Teknoparklar küresel çapta "Bilgi Ekonomisi"'nin altyapısını oluşturan; İnovasyonunu, teknolojinin ticarileştirilme-

sinde devletler, üniversiteler, özel girişimlerin birlikte hareket etmesini sağlamaktadır.  Bu parklar, binalar için bir 

arazi sağlamanın yanı sıra, bazı ortak kaynaklar sunar: kesintisiz elektrik, telekomünikasyon santralleri, resepsiyon 

ve güvenlik hizmetleri, idare ofisleri, lokantalar, banka şubeleri, toplantı merkezi, otopark, toplu ulaşım araçları, 

eğlence ve spor tesisleri gibi. Bu bakımdan parklar, kiralık mekânlardan daha avantajlıdır, çünkü bu hizmetlerin 

masraflarının paylaşılmasını sağlarlar.  

Bilim ve teknoloji parkları devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilirler, çünkü bu parklar yeni şirketleri cez-

beder, istihdam yaratır ve vergi gelirlerinin artmasına yol açar. Yeni şirketleri bilim ve teknoloji şirketlerine çekmek 

için genelde ilk birkaç yıl için emlak vergisi ve diğer bazı vergilerden muafiyet verilir. Bulunduğunuz bölgede siz de 

kendi markanızı oluşturabilir, yerel, ulusal ve hatta küresel alanda rekabete ortak olmak için teknokentlerden des-

tek alabilirsiniz. Türkiye’deki teknokentlerin mevzuatlarını ve başvuru koşullarını inceleyerek, girişiminizin potansi-

yelini ortaya çıkaracak çalışmalardan yararlanabilirsiniz. Bu e-bültenin ana temasında “teknopark”  konusu işlenir-

ken Dr. Efe Dündar tarafından yazılan “Teknopark Anonim Şirketi” kitabından oldukça sık yararlanılmıştır.   

*Kaynak: wikipedia özgür ansiklopedi 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

ŞırnakTTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
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 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ VE 

TEKNOPARK 

10.08.2016 tarihli 29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 3. maddesine isti-
naden Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB); yüksek/ileri teknoloji araştıran veya yeni teknolojileri geliştir-
meye yönelik şirketlerin, üniversitenin altyapı imkânlarından yararlanarak teknoloji ürettikleri/
geliştirdikleri alanlardır. Teknolojik bir buluşu ticari getirisi olan bir ürüne, yönteme veya hizmete dönüş-
türmek için faaliyet gösterirler. Böylece, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunarak akademik, ekonomik ve 
sosyal yapıya katkı sunan bölgelere teknokent ya da teknopark olarak ifade edilir (Dündar, 2021). 

26.6.2001 tarihli 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun (TGBK)  3. maddesi hükmünce Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi; "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 yarar-
lanarak 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 bulunduk-
ları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakı-
nında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı” ola-
rak tanımlanmıştır. 

Yapılan tanıma göre teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlanan bölgenin, ya site ya da teknopark ola-
rak kurulabileceği ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte Teknopark olarak kurulacak yerleşkenin; 

 Üniversite alanı içerisinde 

 Yüksek teknoloji enstitüsü alanı içerisinde 

 Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içerisinde kurulabilir. Türkiye’de TGB olarak ilan edilen alanlar 
genellikle üniversite alanı içerisinde kurulmakta ve yapı olarak site değil teknopark tercih edilmekte-
dir. 

1. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TGB) ve İLGİLİ KANUNLAR 
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Son yıllarda oldukça ciddi ölçüde artan teknokentler bulundukları bölgede büyük ilgi görmekte. Teknokentler üni-

versitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının, yani kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde ve bir arada 

araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetleri yapmasıyla birlikte katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri 

arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirilmektedir. Dünyada ilk örneği ABD’deki Silikon Vadisi olan tekno-

kentlerin Türkiye’deki serüveni 1980’li yıllara dayanmakta ve teknoknetlerle ilgili yasal çerçeve 2001 yılında yapıl-

mıştır.  

2021 Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye’de 

87 teknoloji geliştirme bölgesi bulunmak-

ta ve Türkiye’de hali hazırda faaliyet gös-

teren teknokent sayısı ise 72’dir. Ülke-

mizdeki teknokentilerinde 6 bini aşkın 

firma AR-GE çalışmalarını yürütmekte ve 

teknokent bünyesindeki firmaların yüzde 

45’i yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolo-

jileri sektörlerinde faaliyetleri sürdür-

mektedir. Mühendislik, medikal, enerji, 

kimya, gıda, savunma, otomotiv, tarım, 

hayvancılık gibi birçok sektörden firmalar 

da bu bölgelerde AR-GE faaliyetleri kap-

samında hizmet veriyor. İstihdam sağla-

ma açısından büyük rol üstenen Teknolo-

ji Geliştirme Bölgelerinde 66 bini aşkın 

kişi çalışıyor. Ocak 2021 verilerine göre 

bu bölgelerde 49 bin 688 adet AR-GE 

projesi yürütülüyor. Bölgelerde faaliyet 

gösteren firmalar tarafından tescil ettiri-

len patent sayısı 1.262. 

Teknokentlerin ihracata da önemli katkısı 

oluyor. ABD, Japonya, İsrail, İngiltere ve 

Almanya gibi gelişmiş ülkelere teknolojik 

ürün ihracatı yapılıyor. Öyle ki ihracattan 

elde edilen gelir 5,6 milyar doları bulu-

yor. Teknokentler bünyesinde 322 ya-

bancı ve yabancı ortaklı firma mevcut.  
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarına göre böl-

ge alanının seçimi kurucu heyet ve/veya yönetici şir-

kete bırakılmıştır. 

Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde 

yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ve 

diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici 

şirketi kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve 

kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş 

ve işlemlerden sorumlu heyet olarak tanımlanmıştır 

(Dündar, 2021). 

Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket 

olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden 

sorumlu şirketi ifade etmektedir. 

Kurulacak bölgenin yapısına göre kurucu heyet veya 

yönetici şirket ortaklığının seçeceği yer konusunda 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilecek il sınırları 

içerisinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da kamu ar-ge merkez veya enstitüsünün 

bulunması şartı ile yörede yeterli Ar-Ge, sanayi potan-

siyelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranır 

(Dündar, 2021). 

TGB için şirket başvuruları alıp, değerlendirme süreci 

“Değerlendirme Kurulu” tarafından yapılır. Bakanlık 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında, 

Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkın-

ma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türki-

ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlı-

ğı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek tekno-

loji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan 

birer temsilcinin katılımı ile “Değerlendirme Kurulu” 

oluşturulur. Değerlendirme Kurulunun faaliyetlerine 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirmüştür ve böl-

ge kuruluşu ile birlikte bölgeye ek alan katılmasına 

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Teknik altyapı, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek 

ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hü-

kümlerine uygun olarak hazırlanan alt yapı uygulama 

projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlık’ınca onaylan-

maktadır. Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe 

giren uygulama imar planına göre; arazi kullanımı, 

yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruh-

sat ve izinler, 3194 sayılı Kanun hükümlerine uygun 

olarak Bakanlık tarafından verilir. TGB'nin tüzel kişiliği 

bulunmamakta ve TGB bölgesi olarak ifade edilen böl-

ge sınırları yasaya uygun olarak belirlenen belli bir 

coğrafi alanı ifade etmekte olup, bu coğrafik alandaki 

çalışmalar ve bu çalışmaların hukuki ve mali mevzuata 

uygulanacak kurallar özel kanun niteliğindeki TGBK'ya 

göre yürütülmektedir. 

Özel mülkiyete sahibinde olan arazilerin TGB içerisin-

de yer almasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulun-

mamakla birlikte, Kanun bu arazilerin kamulaştırma 

yolu ile ya da Yönetici Şirket tarafından satın alınarak, 

kiralanarak veya irtifak hakkı tesis edilerek temin ede-

bilir. Böylece hem TGB hem Teknopark hem de Tek-

nokent ifadeleri doğrudur. 
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 TGB arazisinin ölçekleri ve konumu, hedef ve stratejisiyle paralel olmalı ve teknoparkın ulusal ya da ulus-

lararası hedefleri, yerel beceri vasfı, teknoparkta yer alması öngörülen firma sayısı gibi unsurlar belirlenen ye-

rin konumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse uluslararası hedefleri olan bir tekno-

park için havaalanına, sınır kapısına vb. yakınlığı istenmektedir. Bir başka örnek ise yerel kalkınmayı hedefle-

yen bilgi tabanına yakın, görünür ve kolay erişilebilir bir yerde olması teknoparkın bir cazibe merkezi olması 

yönünde faaliyet göstermesine olanak sağlayacaktır. Aksine, büyük arazilerde teknopark kurulması, ileride bu 

alanların atıl ve boş kalmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Bunun yerine ihtiyaca göre etap-etap genişle-

me sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir (Dündar, 2021). 

 Hedefler arası farklılıklar, yapısal gösterge çeşitliliği, ekosistem bileşenlerinin yarattığı iklim, sosyoekono-

mik değişkenlik gibi farklı faktörlerin varlığı TGB’lerin başarısını doğrudan etkilediği için başarı formülü olarak 

bir varsayım yoktur. Literatüre göre özenle belirlenen birtakım kriterlerin TGB’lerin başarısına doğrudan ya da 

dolaylı yolla etki sağladığı görülmüştür. Bu kriterler; büyük metropolün varlığı, çeşitli ve gelişmiş bir ekonomi 

güçlü bir araştırma üssü, gelişmiş bir girişimcilik kültürü, üniversite/araştırma merkezinden oluşan paydaşların 

çeşitliliği, bölgenin yönetiminde proaktif ve girişimci davranış bilincinin benimsenmesidir*. 
 

* COMINS, N., Rowe, D., Success Factors for Science Parks in the Developed World and Emerging, IASP World Conference, Johannesburg. 

Faaliyet İsmi YÜZDE 

Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazı-
lımların kodlanması vb) 

43,23 

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil) 7,05 

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü 
sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) 

3,31 
  

Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 3,11 

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (hadde haneler, farineriler, ulaşım 
araçları, sanayi makineleri, vb.) 

1,73 

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) 1,69 

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM 
cihazları vb. dahil) 

1,51 

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, 
bezelye, araka vb.) 

1,49 

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kulla-
nanlar ile nükleer, s u, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik 
hizmetler) 

1,47 

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre 
birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) 

1,43 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 1,11 

Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya 
ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı 

1,04 

Diğer 31,83 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Firmaların Sektörel Dağılımı  

(Mayıs 2020) 
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Ocak 2020 itibariyle; toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara'da 10 adet, İstanbul'da 11 

adet, Kocaeli'nde 5 adet, İzmir'de 4 adet, Konya'da 2 adet, Gaziantep 2 adet, Antalya 2 adet, Mersin 2 

adet, Hatay 2 adet ve Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, 

Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahra-

manmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, 

Afyonkarahisar (Uşak), Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, 

Kırklareli, Giresun ve Rize'de l’er adet) kurulmuştur. 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden 67'si faaliyetine 

devam etmekte, 18'inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle hali hazırda faaliyete geçme-

mişlerdir. 

Türkiye Teknoloji  

Geliştirme Bölgeleri 
 

Tamamlanan Proje Sayısı 

33.363 
 

Devam Eden Proje Sayısı 

9.242 
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME  

BÖLGESİNDE KURULAN TEKNOPARKLAR 

Bilim ve teknoloji parklarını ifade eden teknopark terimi, "technology" ve "park” sözcüklerinin birleştiril-

mesiyle oluşturulmuş ve teknopark olarak kullanılmaya başlanmıştır*. 

Teknopark olarak kurulan yapıların ilk ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle girişimci üniversite öğretim üye-

lerinin bilgi ve Ar-Ge birikimlerini ekonomik değere yani üretime çevirme istekleri sebebiyle olmuştur. Dünya üze-

rinde kurulan ilk teknopark, Stanford Üniversitesi ile Palo Alto şehri arasında iş birliğini sağlamak maksadıyla Üni-

versite ve şehir ortaklığıyla 1951 yılında ABD'nde Kuzey California'da kurulan Stanford Research Park (Silikon Vadisi) 

olmuştur. Teknoparkın ilk kiracısı Varian şirketi olup 2020 yılı itibarıyla 2.8 km'lik alana kurulu Hewlett-Packard, Tes-

la Motors, TIBCO ve VMware dâhil olmak üzere 150'den fazla şirkete ve 23.000 çalışana ev sahipliği yapmaktadır**. 

İkinci Teknopark örneği ise yine ABD'de 1959 yılında kurulan Kuzey Carolina'daki Research Triangle Park'dır. İlk 25 

yılında, RTP'nin büyümesi ve gelişimi neredeyse tamamen IBM ve Burroughs-Wellcome gibi Ar-Ge tesislerini Park 

içinde konumlayan büyük firmalar tarafından karakterize edilmiş olup 2020 yılı itibarıyla ABD'nin en büyük araştır-

ma parkı olma özelliğini taşıyan park 7.000 dönümlük alana kurulu olup bünyesinde 55.000'den fazla çalışanı ve 328 

şirketi barındırmaktadır***. Teknoparkların ABD'den sonra kurulduğu ikinci ülke ise İngiltere'dir. 2020 yılı itibarıyla 

29 şirketi bünyesinde barındıran ve 1972 yılında Edinburgh'ta kurulan Heriot-Watt Üniversitesi Teknoparkı ve 1970 

yılında Cambridge Teknoparkı, İngiltere'de kurulan ilk teknoparklardır. 152 dönüm arazi içerisinde faaliyet gösteren 

Cambridge Teknoparkı içerisinde 2020 yıllı itibarıyla 130'dan fazla yenilikçi şirkete ve bu şirketlerde çalışan 7.250 

kişiye ev sahipliği yapmaktadır.**** Yine aynı yıllar aralığında Antipolis Pierre Laffitte tarafından 1969 yılında milli 

çıkarlar açısından İngiltere 'yi Fransa takip etmiş Fransa'da ilk teknopark girişimi olan Sophia önemli olduğuna karar 

verilerek kurulmuştur. 2020 yılı itibarıyla 2.400 dönüm arazi üzerine kurulu olan ülkenin en gelişmiş teknoparkı Sop-

hia Antipolis 4.000 araştırmacı ve 5.000 öğrencinin yanı sıra 63 farklı milletten 36.300 kişiyi istihdam eden 44 ayrı 

alanda faaliyet gösteren 2.230 şirkete sahiptir*****.  Kurulan bu teknoparklardan sonra teknopark kavramı değişik 

ülkelerde ilgi görmüş ve hızla yayılmıştır.  

Bu bilgiler, Dr. Efe Dündar tarafından kalem alınmıştır. *BABACAN, M., Dünyada ve Türkiye'de Teknoparklar. Asil Ofset Matbaası, İzmir, 1995, s. 3. 

**SANDELIN, J., Co-Evolution of Stanford Üniversite & the Silicon Valley: 1950 to Today https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/

wipo_idb_ip_ryd_07/wipo_idb_ip_ryd_07_1.pdf (Erişim Tarihi: 03.03.2020) 

***Research Triangle Park Company Directory, https://www.rtp.org/directory-map/ (Erişim Tarihi:03.03.2020) 

****Cambridge Science Park, The Park in numbers. https://www.cambridgesciencepark.co.uk/about-park/ (Erişim Tarihi: 03.03.2020) 

*****Le parc de Sophia Antipolis, https://www.sophia-antipolis.org/ (Erişim Tarihi: 03.03.2020) 
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Teknopark yapıları birbirlerinden farklı faaliyetler içinde 
olabilirler şöyle ki; bilim parkları, teknoloji ve araştırma 
parkları, teknoloji ve iş yeniliği merkezleri, teknoloji 
transfer merkezleri, kuluçka merkezleri ve teknopolisler 
gibi farklı temellerde gerçekleştirilen çalışmalar tekno-
parkları oluşturmaktadır*. 

Faaliyet gösterdiği ülkenin teknolojik tabanlı gelişmişlik 
seviyesini, üniversite olanaklarına endüstriyel oluşumu, 
coğrafi yapısı ve bilim/teknoloji politikasına göre farklı 
uygulamalarda çalışan teknoparklar için uluslararası söz-
lükte farklı tanımlara rastlanmaktadır. Örneğin İngilte-
re'de Science Park (Bilim Parkı), ABD'de Research Park 
(Araştırma Parkı), Fransa'da Technopole (Teknoloji Şeh-
ri) olarak tanımlanmış teknoparklar vardır**. 

En sık kullanılan teknopark yapı gruplarını ise kuluçka 
merkezleri, teknopolisler ve endüstri parkları (bilimsel ve 
teknolojik parklar) olarak gerçekleşmektedir. 

2020 yılı itibarıyla dünya üzerindeki bilim parkları UNES-
CO Tarafından 7*** ayrı bölgeye ayrılmıştır. 

• Afrika Bölgesindeki Bilim Parkları 

• Avrupa'da Bilim Parkları 

• Ortadoğu sınırlarındaki Bilim Parkları 

• Asya sınırlarındaki Bilim Parkları 

• Kuzey Amerika sınırlarındaki Bilim Parkları 

• Güney Amerika Bölgesindeki Bilim Parkları 

• Avustralya ve Yeni Zelanda Bölgesindeki Bilim Parkları 

2020 yılı rakamlarına göre dünyadaki Teknoparkların 
rakamsal analizi**** aşağıda verilmiştir (Dündar, 2021): 

• Dünyadaki teknoparkların sayısı Kuluçka Merkezleri 
ile 4000'in üzerindedir. 

• Bu teknoparkların çoğu 80'li yılların ikinci yarısında 
kurulmuştur. 

• %83'ü kar amacı gütmeyen yapılardır. %62'si bünye-
sinde kuluçka birimi barındırmakta, %70'i kamu ya-
tırımı ile kurulmuş, %73'ü arsa kiralayarak kendini 
idame ettirmektedir. 

• Teknopark firmalarının %26'sı bilişim teknolojilerin-
de, %20'si biyoteknolojide, %19'u elektronik, %8'i 
çevre ve %7'si diğer sektörler de faaliyet göster-
mektedir. 

• Teknopark şirketlerinin %51'i hizmet, %18'i sanayi 
ve %26'sı Ar-Ge şirketi olarak tanımlanmaktadır. 

• Teknopark şirketlerinin %89'u KOBİ niteliklidir. 

Teknoparkların kuruluş yapıları ve amaçları ülkeden ül-
keye farklı yapı ve çok çaplı organizasyon özellikleri gös-
terirken Ülkemizde kurulan Teknoparklar; Üniversiteler/
araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam 
içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları-
nı sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji 
transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sos-
yal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştir-
me ekosistemleridir. 

* LYASHENKO, E. A., The Formation Of Technoparks As A Vector Of The Innovative Development Of The National Economy Of The Russian 
Federation, North-East Asia Academic Forum, 2012, ss. 33-35, s.34 

**KAYALIDERE, G., Türkiye'nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, C.1, S.1, ss. 75-96, S. 82. 

***Science Parks around the World, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/
science-parks-around-the-world/(ErişimTarihi:04.03.20209) (UNESCO analizlerine göre dünya çapında 400'den fazla bilim parkı var ve sayılanı 
hala artıyor. Listenin başında 150'den fazla bilim parkına sahip olduğu bildirilen ABD geliyor. Japonya 111 bilim parkı ile geliyor. Çin, 1980'le-
rin ortalarında bilim parkları geliştirmeye başladı ve şu anda yaklaşık 100'ü var, bunların 52'si ulusal hükümet ve geri kalanı yerel yönetimler 
tarafından onaylandı.) 

****Rakamlarla Dünyadaki Teknokentler http://odtuteknokent.com.tr/tr/hakkinda/rakamlarla-dunyadaki (Erişim Tarihi: 03.03.2020).  
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Devlet Esaslı Model: Bu modelde teknoparkın kuruluşunu doğrudan devlet üstlenir. Bu modelde devlet, teknopark 

kurulacak alandaki altyapı çalışmalarını yapar, teknoparkta yer alacak kuruluşlara vergi kolaylıkları gibi imkânlar su-

nar. Japonya'da yer alan Tsukuba Bilim Kenti ve Fransa'da yer alan Sophia Antipolis devlet esaslı modele biçiminde 

kurulan teknoparklardandır* 

Üniversite Esaslı Model: Bu modelde üniversite kendi arazisinde kendi kaynakları ile teknopark kurar. Teknoparkın 

kurulması ve işletilmesine dair tüm süreçlerde belirleyici aktör üniversitedir. Bu modele örnek olarak, Dünya'da Ame-

rika Birleşik Devleti'nde Silikon Vadisi, Türkiye'de ise, İTÜ Arı Teknopark ve ODTÜ Teknopark örnek verilebilir**. 

Özel Sektöre Dayalı Model: Bu modelde finans yapısı güçlü şirketler üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır. Teknopar-

kın kurulmasını sağlayan şirket yönetimde söz sahibidir***. Bu modellerde amaç kar ağırlıklı olduğundan, bu model-

de yer alan Teknoparklar daha çok arazi fiyatlarının yüksek olduğu yerde kurulur. Bu modele örnek olarak, Dünya'da 

İtalya'da yer alan İtalya Parkı, Türkiye'de ise Cyberpark örnek verilebilir****. 

Karma Model: Bu yapıda üniversiteler, yerel yönetimler, banka, sivil toplum örgütleri ya da vakıflar birlikte hareket 

ederek teknopark kurarlar*****. 

*GÖRKEMLİ, H. N., Bölgesel Kalkınmada Teknoparkların Önemi ve Konya Teknokent Örneği, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011, s. 

52. 

**GÖRKEMLİ, H. N, s. 52. 

***Devlet Denetleme Kurulu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çı-

kan Sorunların çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi, Araştırma ve inceleme Raporu, Ankara, 2009. https://docplayer.biz.tr/706292-T-C-

cumhurbaskanligi-devlet-denetleme-kurulu-arastirma-ve-inceleme-raporu.html (Erişim Tarihi: 05.03.2020) 

****GÖRKEMLİ, H. N, s. 52. 

*****ÇARDAKKAYA, E., Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknoparkların) Kuruluşu, İşleyişi ve Ekonomiye katkıları (İngiltere Örneği ve Dünya 

Genelindeki Uygulamalara İlişkin İstatistiki Veriler), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2009, s. 17. 

Teknopark Kuruluş Modelleri 
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Türkiye'de Teknoparkların Gelişim Süreci 

Türkiye'de, 1960'lı yıllarında başlayıp otuz yıl sonlarına 

kadar küçük sanayi sitelerini güçlendirmeye yönelik te-

mel politikalar, hedefler ve stratejiler kurulmuş ve sade-

ce ülkede mevcut sanayi sitelerinin sayısını artırmaya 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu sebeple Türkiye, 

dünyanın oldukça gerisinde kalmıştır*. 

Türkiye'de teknopark odaklı ilk çalışmalar 1980'li yılların 

ortalarına dayanmakta ve İTÜ, İstanbul Sanayi ve Ticaret 

Odası ile ilk kez 1985 yılında küçük ölçekli bir teknopark 

uygulamasını faaliyete geçirmişlerdir. Daha sonra İ.T.Ü 

ile KOSGEB arasında yapılan anlaşma ile Teknoloji Geliş-

tirme Merkezi adını almıştır.* UNDP (Birleşmiş Milletler 

Geliştirme Programı) kapsamında başlatılan çalışmala-

rından sonra, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını 

ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 

yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişme-

lere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, 1990 yı-

lında 3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-

tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hak-

kında Kanun** kapsamında; Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-

liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

(KOSGEB) 1990'lı yıllarda KOSGEB ile üniversitelerin iş-

birliği çerçevesinde teknoparkların ilk adımları olarak 

Teknoloji Merkezleri (TEKMER) kurulmuştur. Çalışmalar 

öncelikli olarak mevcut üniversiteler ve uygun olanaklar 

dâhilinde İstanbul, Ankara, İzmir, Gebze ve Eskişehir 

illerinde başlamıştır. 

1972 yılında kurulan TÜBİTAK MAM*** (TÜBİTAK-

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi) çalışma ana tema-

larını çeşitlendirmek için Ar-Ge yapan ve çıktıları ekono-

mik değere dönüştürmek isteyen yeni şirketlerin kurul-

masına ve geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurul-

muştur. 1998 yılında KOSGEB projesi kapsamında onay-

lanan Türkiye'nin ilk teknoparkı TÜBİTAK Marmara Tek-

nokenti olmuştur.  

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başla-

yan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, 

Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştir-

me Bölgesi (TEKGEB) unvanları ile hukuki statüleri birbi-

rinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 

85 teknopark içinde "Teknoloji Serbest Bölgesi" tanım 

ve avantajlarına sahip yegâne Teknokent TÜBITAK Mar-

mara Teknokent'idir. 

2001 yılında yürürlüğe giren TGBK kapsamında 2001 

yılında yasal mevzuata uygun teknopark sayısı 2 iken 

mevzuatsal değişimler sonucu 2020 Şubat ayı itibarıyla 

yılı sonunda aktif teknopark sayısı 84'e yükselmiştir. 

Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında teknopark çalış-

malarının Türkiye'de çok yeni ve gelişme evresinde ol-

duğunu söylemek mümkündür. Gelecekte bu yapının 

Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji gücüne önemli katkılar 

sağlaması beklenmektedir. 

*ZUHAL, M., Ulusal Yenilik Sistemlerinde Teknoparkların Önemi: 

Türkiye Deneyimi, The Journal of International Scientific Researches, 

2017, C. 2, S. 7, ss. 52-66, s. 61. 

*ALKİBAY, S., ORHANER, E., KORKMAZ, S., ERMEÇ SERTOĞLU, A., 

Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknoparklar, Yönetimsel 

Sorunları ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, 2012, C. 26, S. 2, ss. 65-90, s. 68. 

***"1972 yılında kurulan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

(MAM), çalışmalarını Kocaeli'nde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde sür-

dürmektedir. Bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri bir merkez olma-

yı hedefi ve uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, 

bilimsel ve teknolojik çözümler üretmeyi görevi olarak benimseyen 

merkezin bünyesinde, her biri geniş yetkinlik alanına sahip Çevre ve 

Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyo-

teknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, 

Malzeme Enstitüsü ile Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunmakta-

dır." TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Biz Kimiz? http://mam 

tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/biz-kimiz (Erişim Tarihi: 04.03.2020) 
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GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNDE TEKNOPARKLARIN ÖNEMİ 

Girişimci, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, teknoloji, emek sermaye araçlarıyla bir araya getirerek fi-

nansal, ekonomik ve örgütsel özellikteki ekonomik birimleri kapsayacak şekilde yasal zemin çerçevesinde kuran kişi-

ye denmektedir*. 

Girişimcinin fikrini, bir yönetim planı sınırlarında yürütebilmesi için dikkat etmesi gereken en önemli unsur serma-

yedir ve sermaye ile fikir bir arada olduğunda fikrin ticarileşebilmesi mümkün hale gelir. TGBK'nın 3. maddesinde 

belirtildiği üzere TGB’leri esasen teknoparkın tanımını içermekte ve kanunun amacı girişimcilik özelinde yorumlan-

dığında ise Teknoparklar'ın özellikle küçük ve orta girişimcilere fırsat tanıma alanında buluşçuları, Ar-Ge ve yazılım 

faaliyetinde bulunanları desteklemek amacıyla kurulan yapılar olduğu söylenebilir (Dündar, 2021). 

Teknoparkların gelişim süreci ile girişimcilik ekosisteminin gelişimi birbiriyle paraleldir. Teknopark içerisindeki proje-

lerin başarısı fikirlerin Türkiye'de ticarileşmesini ve girişimcilerin Türkiye'de kalmasını sağlayacağı gibi önceki yıllar-

da yeterli ekosistemi bulamadığı için ülke dışına çıkmış ve faaliyetinde başarılı olmuş girişimleri yeniden ülkeye 

transfer etme, yeni yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirme ve yakın coğrafyadaki girişimcileri Türkiye'ye çekme gibi 

fırsatlar sunabilecektir. Bu yüzden Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ve bunun önemli parçası olan teknoparkla-

rın etkinliklerinin artırılması son derece önemli bir durum arz etmektedir**. 

Teknoparklar üretilen bilginin ticarileştirilmesinin üniversite olanaklarıyla şekillendiği ve devletin süreç içerisinde 

çeşitli hukuki düzenlemelerle desteklediği çalışmalardır. Bu mekanizma içerisinde Teknoparkta yer almak isteyen 

girişimcinin “tüzel kişi” olduğu hâllerde merkezinin Bölge'de olması zorunlu değildir (Dündar, 2021). 

Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım veya tasarım ofisinin TTK ’ya göre “ticari işletme” niteliğinde olması gereklidir; 

dolayısıyla, şirketlerin bölge ofislerinin “şube” olması zorunluluğu vardır. Kiracı Ar-Ge Alanı'nda Ticaret Merkezi/

şube olarak iştigal eder. Firmalar mevcut Ar-Ge birimlerini Teknopark'a taşıyabilirler.  

*USLU, G., Türkiye'de Inovatif Girişimcilik, Anahtar Dergisi, 2012, S. 287, ss. 14-16, S. 14.  

**CANSIZ, M., 2023'e Doğru Türkiye Teknoparkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2017, Yayın No: 2972, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel 

Müdürlüğü, s. 14. 
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Girişimcilik ekosisteminin çeşitliliği bakımından Tekno-

parklar içerisinde birbirinden çok farklı yapıdaki girişim-

cilere yer tahsisi verilebilir. Yüksek/ileri teknolojileri kul-

lanmakta olan yerli ve yabancı firmalar, Ar-Ge birimleri-

ni TGB'lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleş-

tiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya 

Kamu Ar-Ge Merkezinin altyapı olanaklarını kullanarak 

yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen 

KOBİ'ler, TEKMER'lerde büyüyen firmalar, ticarileştirile-

bilecek fikri olan genç girişimciler de yer bulur. Haricin-

de, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışman-

lık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, 

mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) yönetim tarafından 

onay verilmesi halinde teknoparkta yer alabilir, lakin 

vergi avantajlarından faydalanamaz (Dündar, 2021). 

Teknoparklar dahilinde bulunan girişimciye başka bir 

destek programından hibe alsa da, bünyesinde yer al-

ması açısından engel teşkil etmektedir. Örnek verecek 

olursak, bir girişimci başka bir kamu ve uluslararası Ar-

Ge destek programları kapsamında fonlanan ya da Ar-

Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve 

kuruluşlarınca oluşturulan projesinin yeniden inceleme-

ye ve oluruna gerek duyulmadan, bu girişimciye TGB’de 

yer tahsisi gerçekleşmesi mümkündür (Dündar, 2021). 

Teknoparklarım girişimcilere sağladığı yararlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Dış finansman kaynaklarından ve bankalardan uzun 

vadeli düşük faizli kredi sağlamada zorluk çeken giri-

şimcilerin özellikle de küçük ve orta ölçekli firmaların 

ihtiyaç duydukları Risk Sermayesi (Venture Capital) 

sağlayarak kaynak bulmalarına yardımcı olurlar, 

• İşletmelerin üniversitelerde istihdam edilen nitelikli 

uzman kadrolarından, öğrencilerinden ve araştırma 

potansiyelinden yararlanmasını sağlarlar, 

• Büyük işletmelerin yeni teknolojiler yaratmalarına 

aracı olarak, sanayiye teknoloji açığını hızla kapatma 

olanağı sağlarlar, 

• İşletmelerin Ön Kuluçka Merkezlerinden faydalana-

rak, yeni ürün ve üretim teknikleri geliştirmelerine 

olanak sağlarlar, 

• İşletmelerin, üniversitelerin kütüphane, dokümantas-

yon, laboratuvar ve iletişim ağları ile sosyal ve sportif 

tesislerinden yararlanmasını sağlarlar, 

• Geliştirilen yöntem, ürün ve teknolojilerin ticarileşti-

rilmesinde ve finansman, pazarlama ve yönetim so-

runlarının çözümlenmesinde işletmelere rehberlik 

ederler, 

• İşletmelere kredi itibarı ve imajı sağlarlar, 

• Danışmanlık, büro ve sekretarya hizmetleri sağlarlar, 

• İşletmecilik sorunlarının çözümü, proje seçimi ve risk 

yönetimi gibi özellikli konularda destek sağlarlar.* 

Türkiye'de genelde teknoparkların içinde yer alan kuluç-

ka merkezleri*; girişimcilere sadece faaliyet alanı sun-

mazlar. Bölge içerisinde sunulan çalışma alanı dışında 

ofis malzemeleri ve Teknoparkların faaliyete geçtiği za-

mandan itibaren 3 yıl içerisinde kurulması zorunlu 

TTO’ları aracılığıyla fikir aşamasındaki kuruluşlarda fikrin 

geliştirilmesi desteği, ar-ge çalışanları için ürün geliştir-

me ve örnekleme imkânı, pazar araştırma imkânı, şirket 

kurma ve finansman arama konularında destek sağla-

maktadırlar. Teknoparklar içerisinde ortaya çıkan sorun-

ların çözümler diğer girişimciler tarafından gözlemlene-

rek, farklı alan faaliyet gösteren girişimciler dâhil olmak 

üzere girişimcilerin birbirlerine destek iklimi gelişmekte 

ve bu sayede girişimciliğin özündeki paylaşımcılık ruhu 

da ortaya çıkabilmektedir**.                   

 

*Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sağladığı Hizmetler, https://

www.nkuteknopark.com/teknoparkta-neden-yeralmaliyiz/ (Erişim 

Tarihi: 05.03.2020) 

**ÖZKAŞIKÇI, I., Dijital Çağ'da Girişimcilik Ekosistemi, Butik Yayıncılık, 

Istanbul, 2013, s. 146- Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Orneği, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 153. KANDEMİR, 

T., İLTER, B., Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Onemi: Afyon

-Uşak 2019, C. 21, S. 4, ss. 1216-1229, s. 1218. 
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Teknoparkların, üniversite altyapısıyla güçlendiği ve sunduğu teknolojik ve akademik iklim sayesinde giri-

şimciye başka hiçbir yerde karşılaşamayacağı özgün bir multidisipliner alan sunmakta, üniversitenin sahip 

araştırma ve geliştirme laboratuvarları dâhil olmak üzere sahip olduğu teknolojik alt yapının kullanımı Ar-

Ge, tasarım, yazılım çalışmalarında bulunan girişimciye büyük destek sağlamaktadır. Girişimci, Teknopark-

larsa sadece üniversite olanaklarıyla sınırlı bir bilginin ticarileşmesi döngüsüne değil kendisinden önce ku-

rulmuş ve bir fikri başarıyla ticarileştirebilmiş farklı şirketlerin örneklerinden de faydalanma olanağı bul-

maktadır. Tüm bu süreçlerin sonu olarak 2020 Şubat ayı itibarıyla Teknoparklar bünyesinde gerçekleşen 

fikri ve sınai mülkiyet rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Dündar, 2021). 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET SAYI 

Patent Tescil Sayısı (Ulusal/Uluslararası) 1.158 

Patent Başvuru Sayısı (Devam Eden) 2.627 

Faydalı Model Tescil Sayısı 417 

Faydalı Model Başvuru Sayısı (Devam Eden) 229 

Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı 158 

Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı (Devam Eden) 129 

Yazılım Telif Hakkı (Alınan) 347 
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KAPSAMINDA TEKNOPARK 

YÖNETİCİ ŞİRKETE TANINAN MUAFİYETLER 

TGBK geçici 2. maddesi ve TGBK'nin 8. maddesindeki iki özel hal ve 4. Yönetici şirkete tanınan ekonomik 

ve mali avantajlar genel olarak maddesindeki hal olarak düzenlenmiştir. 

3.1. Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

TGBK'nın geçici 2'nci maddesi hükmünce "Yönetici şirket-

lerin bu kanun sayesinde yaptığı hizmetleri bölgede faali-

yet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge çalışmalarından 

elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden muaftır. Bununla birlikte Yönetici 

Şirketin (YŞ) tabi olacağı vergi muafiyeti kapsamında tanı-

nan avantajlar belirlenmiştir (Dündar, 2021). 

Mevzuatta YŞ’ye tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin 

ancak yönetici şirketin TGBK'nın uygulanmasıyla elde ede-

bileceği kazançlar özelinde geçerli olabileceği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla kurumlar vergisi muafiyetinden bahsedebilmek 

için hangi kazançların YŞ’nin TGBK'nın uygulanması kapsa-

mında değerlendirilebileceğinin sınırlarını çizmek gerekir 

(Dündar, 2021). 

YŞ, TGBK'nın uygulanması kapsamında elde edebileceği 

kazançlar 3 ayrı kategoriye ayrılmıştır ve 

• Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulmasına ilişkin 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, 

 

• Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesine 

ilişkin faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, 

• Teknoloji geliştirme bölgesinin işletilmesin ilişkin 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar. 

Bu durumun yasal zemini 1 Seri No.lu Kurumlar Vergi-

si Genel Tebliği'nin* 5'inci maddesinin 5.12.2.3 no.lu 

alt başlığında yer almıştır. İlgili madde kapsamında 

yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kap-

samı başlıklı alt bendinde ilgili durum değerlendiril-

miştir**. Buna göre teknoloji geliştirme bölgesi yöne-

tici şirketlerinin 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar 

vergisinden muaf tutulan kazançları TGBK kapsamında 

bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine 

ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlarıdır. Bu 

kazançlar istisnai kazançlar olarak değerlendirilebilir. 

İlgili durum ayrıca 10/08/2016 tarihli TGBUY 35. mad-

desinin birinci fıkrasının (a) bedinde değerlendirilmiş 

olmuş ilgili kanun çerçevesinde yönetici şirketlerin 

elde ettikleri kazançların kurumlar vergisinden istisna 

edildiğine yer verilmiştir. Yönetici şirketin bu istisna-

dan yararlanabilmesi için bağlı bulunan vergi dairesi-

ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir . 
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İstisnanın niteliği, yönetici şirket özelinde yalnızca kurumlar vergisi mükellefi olmasına bağlı olan bir istisna olması-

dır. Bu istisnanın uygulanmasında yıllık beyan esasına uygun olarak yapılan açıklamalar geçici vergilendirme dönem-

lerinde uygulanacak kazanç tespitinin hesaplanması içinde geçerli olacaktır* (Dündar, 2021). 

İlgili hükümler beraber değerlendirildiğinde muafiyete tabi kazanç kapsamında bir istisnai filtreleme yapıldığı ve yö-

netici şirketin istisnai olarak kurumlar vergisinden muaf tutulabileceği değerlendirilen ana faaliyetinin kapsamının 

bölgenin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesinden oluştuğu, bunlar dışında elde etmiş olduğu faaliyetlerinden elde 

edeceği kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı sonucuna varılabilir. Bu hukuki bakış 

açısıyla düşünüldüğünde yönetici şirketin bölgenin kuruluşu, yönetilmesi ve işletilmesi haricinde elde edebileceği 

faiz gelirleri, kur farkları ve iktisadi kıymet satışlarına benzer olağandışı faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin istis-

na (kurumlar vergisi muafiyeti) kapsamında yer almadığı söylenebilir**. (Dündar, 2021). 
 

*KİRAZ, A., Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ve Sağlanan Vergisel Avantajlar - I, Yaklaşım Dergisi, 2004, S. 140, s. 126. 

3.2. Diğer Muafiyetler 

1. Damga, Harç ve Emlak Vergisinden Kaynaklı Muafi-

yetler 

Yönetici Şirketin damga vergisi, harç ve emlak vergi-

sinden kaynaklı muafiyetleri aşağıda verilmiştir. 

TGBK'nın uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıt-

lar yönünden damga vergisinden, 

Yapılan işlemler bakımından harçlardan, 

Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayı-

sıyla emlak vergisinden muaf tutulacaktır. 

2. İrtifak Hakkı Muafiyeti 

Yönetici şirket tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

içerisinde yer alan taşınmazların Hazinenin özel mülki-

yetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu-

nanları üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni 

verilmesinin talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığı ta-

rafından ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar 

için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin 

binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kul-

lanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen ve kullanma 

izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyet-

lerden hasılat payı alınmaz. 

3. Ar-Ge Personeline Uygulanan Muafiyet 

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sa-

hip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri yönetici şirketlerinin, bu personelin her birine 

ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücre-

tin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak öde-

nekten karşılanır. Ancak bu 

kapsamda Teknoloji Geliş-

tirme Bölgesi yönetici şir-

ketine sağlanacak destek, 

ilgili ayda Teknoloji Geliş-

tirme Bölgesi yönetici şir-

ketinde istihdam edilen 

toplam personel sayısının 

yüzde onunu geçemez. 
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TGBK'nın 4. maddesinde Yönetici şirketin kamulaştırma yetkisi "Bölgelerde ihtiyaç duyulacak araziler 4/11/1983 ta-

rihli ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu (KK) hükümlerine göre sağlanabilir."** ifadesiyle yasal çerçeve içerisinde 

değerlendirilmiş Kanun'un 5. maddesinde ise “Kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça ve-

rilir.” hükmüyle kamu yararı kararının kim tarafından verileceği düzenlenmiştir. Anılan durum Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 19. maddesinde ise “Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan 

edilen alan içerisinde kalan özel mülkiyete konu gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yö-

nelik kamulaştırma talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 4/11/1983 tarihli ve 

KK'da belirtilen esaslar dâhilinde Bakanlıkça kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamu yararı kararı 

alınması dışındaki kamulaştırma işlemleri, Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanlık il müdürlük-

lerince yürütülebilir. Kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma 

talebinde bulunan yönetici şirket tarafından ödenir. Bu şekilde tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerin-

de Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. Kamu-

laştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.” denilerek kanunun ilgili 

yönetmelik kapsamında hangi şart ve koşulların varlığı altında uygulanacağı düzenlenmiştir (Dündar, 2021). 

3.3. Yönetici Şirketin Bakanlıktan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisi 

KAMULAŞTIRMA NEDİR? 

 

Kamulaştırma, Devletin ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel  

mülkiyetteki taşınmaz malları, Kanunun takside imkan tanıdığı haller istisna olmak üzere bedelini  

peşin ödemek şartıyla, mal sahibinin rıza ve muvafakatine bakılmaksızın edinmesidir. 

3.3.1. Kamulaştırma Kavramı ve Mülkiyet Hakkı 

Kamulaştırma işlemi Anayasa m. 46 ve KK kurallarına 

göre yürütülen teknik idari usul süreci izlenerek adli yargı 

organının bedel tespiti ve daha sonrasında alınan tescil 

kararı ile hukuki süreci tamamlanan karma bir işlemdir*. 

Anayasa mahkemesinin tanımıyla ise kamulaştırma 

"kamu tüzel kişilerinin kamu yararı amacıyla kamu gücü-

nü kullanarak gerçek ya da tüzel kişilere ait taşınmazları 

kendi mülkiyetine geçirmesidir”. 

Kamulaştırma işlemi ile Devlet ve kamu tüzel kişileri, ka-

mu yararının** gerektirdiği haller sınırlı olacak bir biçim-

de özel mülkiyete haiz bulunan taşınmazların mülkiyetine 

söz konusu taşınmazların maliklerinin rızası olmaksızın 

son verirler***. Kamulaştırma yetkisinin kullanılması ile 

mülkiyet hakkına doğrudan ve ağır bir müdahale söz ko-

nusu olmaktadır. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 3683'üncü madde-

sinde ise; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin 

sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, ya-

rarlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, 

malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı is-

tihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın 

önlenmesini de dava edebilir.” denilerek mülkiyet hakkı-

nın sınırları oldukça geniş bir şekilde düzenlenmiş; hakkın 

sahibine sahip olduğu şeyi yasal zemin çerçevesinde iste-

diği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 

yetkilerini kullanabileceğini belirtilmiştir (Dündar, 2021). 
 

*KUTLU GÜRSEL, Izin Verme Yetkisi, s. 1006. Kamulaştırmayla ilgili 

farklı tarifler için bkz.:ONAR, S.S., Idare Hukukunun Umumi Esasları, C. 

III, Ismail Akgün Matbaası, 3. Baskı, 1966, Istanbul, s. 1513; DİNÇKOL, 

A., Kamulaştırmada Gayrimenkule Acele Işlerde El Koyma ve Tescil, 

Hukuk Araştırmaları, 1986, C.1, S.2, s.47. INCEOĞLU, S., Anayasa ve 

Kanunlarda kamulaştırmanın Düzenlenişi, Argumentum, 1990, C.1, 

5.5, ss. 70-76, s.70. 

**Ozel mülkiyet kavramı kadar eski olan kamu yarari, antik çağlarda 

adalet kavramı ile özdeşleştirilmiş, ortaçağ Avrupası'nda barış ve ada-

letin korunması, James Harrington için ise ortak hukuk, ortak adalet 

ve yasaların imparatorluğu anlamlarında kullanılmıştır. Daha fazla 

bilgi için bkz.:YOGURTÇU, M., Kamu Yararı Çerçevesinde Acele Kamu-

laştırma, ABMYO Dergisi, 2006, S.42, ss. 35-55, s. 38-42. 
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3.3.2. Yönetici Şirkete Tanınan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisinin Uygulanması 

Devlet veya kamu tüzel kişileri kamulaştırma yapabilirler. Özel hukuk kişileri kamulaştırma işlemi yapamazlar. Özel hu-

kuk tüzel kişileri kendileri kamulaştırma yapamazlar; ancak iki ön şartın varlığı halinde özel hukuk tüzel kişileri lehine ka-

mu gücü kullanılmak suretiyle kamulaştırma kararı verilebilir. Bu şartlardan birincisi özel kanunda hüküm bulunmasıdır. 

TGBK özel kanun niteliğinde olup 4.maddesinde hüküm bulunmaktadır. Diğer şart ise eserin devamında ayrıntılı olarak 

değerlendirileceği üzere kamu yararının bulunmasıdır. Özel hukuk tüzel kişisinin talebine bağlanan kamulaştırma işlemi 

esasen bir kamu hizmetine ilişkin olup, devletçe yürütülen bir hizmete ilişkin, özel hukuk kişisine tanınan kamu gücü ayrı-

calığı niteliğinde bir yetki olduğu söylenebilir (Dündar, 2021). 

Yönetici şirketin kamulaştırma yetkisini kullanabilmesi adım adım uygulanacak bir süreç çerçevesinde gerçekleşebilir. 

Yönetici şirketin kamulaştırma yetkisini kullanabilmesinin süreci aşağıdaki şekildedir: 

1. Yönetici şirketin özel mülkiyete konu gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik ihtiyacı 

olmalıdır ve bunun sonucunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yönetici şirketçe başvuru yapılmalıdır. 

2. Bu ihtiyaçlara yönelik kamulaştırma talepleri, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından “kamu yararı" açısından 

değerlendirilir ve Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nca taşınmazın kamulaştırılmasında kamu yararı görülmesi üzeri-

ne kamulaştırma kararı verilir. 

3. 4/11/1983 tarihli ve KK'da belirtilen esaslar dâhilinde Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca kamulaştırılarak tapuda Hazine 

adına tescil edilir. 

4. Bu şekilde tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen 

yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. 

Kamulaştırma işlemlerinde kamu yararı ilkesi gereği özel mülkiyet konu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkına müdaha-

le edilmektedir. Dolayısıyla yönetici A.Ş.'nin talepte bulunabileceği yetki kapsamında Bilim ve Sanayi Bakanlığının yapaca-

ğı en önemli değerlendirme kamulaştırma taleplerindeki kamu yararı ölçütünün belirlenmesi ve tespit edilmesidir. Kamu-

laştırma gücünün kullanılmasında kamu yararı ile özel çıkar olguları birbirleriyle çatışmakta ama son tahlilde kamu yararı-

na yönelik ayrıcalık özel çıkar feda edilerek, özel hukuk kişisinin mülkiyetindeki gayrimenkul bir kamu tüzel kişisinin mülki-

yetine geçirilmektedir. 

Kamulaştırmanın çeşitli idari ve adli süreçleri vardır. Konumuz Yönetici A.Ş. olduğundan eser içerisinde kamulaştırmanın 

en önemli hususlarından biri olan kamu yararı incelenecektir. Çünkü diğer süreçlerin gerçekleştirilmesinin önünü açan en 

temel ve önemli husus kamu yararının tespitidir. 
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Kamu yararı kararını vermeye yetkili olan hukuki merci-

ler KK'nın 4. Maddesinde, kamu yararını kararını onayla-

maya yetkili olan hukuki merciler ise Kanunu'nun 5. 

maddesinde sayılmıştır. Eserin konusu dâhilince YŞ tale-

binden mütevellit şirket lehine kamu yararı kararını vere-

cek olan merci Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. 

KK'nın 6. maddesinin h bendi uyarınca Cumhurbaşkanı 

veya bakanlıklar tarafından verilen kamu yararı kararları-

nın ayrıca onaylanması gerekmediği sebebiyle yönetici 

şirket lehine verilen kamu yararı kararlarında ayrıca bir 

onaylama süreci uygulanmaz. 

Ulusal mevzuat kapsamında tanımlanmamış olan kamu 

yararı uluslararası hukuk kapsamında Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi 11 Mart 1980 tarihinde kabul edilen, 

İdari Takdir Yetkisinin Kullanılmasına ilişkin, R (80) 2 sayı-

lı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararında* kendisine yer 

bulmuş anılan kararda idarenin takdir yetkisinin kullanır-

ken gözetilmesi gereken temel ilkeler sayılmıştır. 

Yetkinin veriliş amacından başka amaç güdemez; 

1. Yalnızca somut olaya ilişkin öğeleri dikkate alarak 

nesnelliğe ve tarafsızlığa uyar; 

2. Hakkaniyete uymayan ayrımcılıktan kaçınarak yasa 

önünde eşitlik ilkesini gözetir; 

3. İşlemin amacıyla, kişilerin haklan, özgürlükleri ve-

ya menfaatleri üzerindeki olumsuz etkileri arasın-

da bir denge sağlar; 

4. İşlemi, her somut olaya göre belirlenen makul bir 

süre içinde yapar; 

5. Genel idari direktifleri her olayın özelliklerini göz 

önünde tutarak istikrarlı bir şekilde uygular. 

Sonuç olarak Anayasa'nın temel haklar ve ödevler başlıklı 

2. Kısmın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlıklı 3. 

bölümünün III. Başlığı “kamu yararı” olup bu başlık içeri-

sinde düzenlenen Anayasanın 46. Ve KK'nın ilgili hüküm-

leri ve TGBK'nin 4. maddesi uyarınca toplum yararını ge-

rektirmesi durumunda, istisnaen Yönetici Şirketin, Bölge 

içindeki özel mülkiyete konu gerçek kişilere ya da özel 

hukuk tüzel kişilerine ait bir taşınmazın kamulaştırılması-

nı talep etme yetkisi ve uygun görülürse Bilim ve Sanayi 

Teknoloji bakanlığının ilgili taşınmaza ilişkin kamu yararı 

kararı alma ve ayrıca Cumhurbaşkanınca onaylanması 

işlemine gerek olmadan kamulaştırma yetkisi bulunmak-

tadır**. Bir özel hukuk tüzel kişisi lehine BiTeknoloji ba-

kanlığınca kamu gücü ayrıcalığı kapsamında yapılacak 

olan, dolayısıyla idarenin takdir yetkisinin özel bir görü-

nümü şeklinde cereyan eden kamulaştırma işleminde 

kamu yararı kavramının ana unsur olarak gözetilmesi 

gerektiği aşikârdır. Özel hukuk tüzel kişisi lehine yapıla-

cak kamulaştırma işlemlerinin idari işlem teorisi kapsa-

mında “amacı unsurunu, mülkiyet hakkının sınırlanma-

sında ise "sınırlama aracı”nı teşkil ettiği kabule edilmek-

tedir***. Bu sebeple bedeli ödense bile kamu yararı bu-

lunmadan yapılan işlemin kişinin mülkiyet hakkında doğ-

rudan bir müdahale olacağını ve dolayısıyla alınan kara-

rın Anayasa'nın 35. ve 46. Maddelerine aykırı olacağını 

gözetmek gerekmektedir (Dündar, 2021).  
 

*Avrupa Birliği Tavsiye Kararı, https://rm.coe.int/16804f22ae (Erişim 
Tarihi: 04.03.2020) 

**Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan edilen 
alan içerisinde kalan özel mülkiyete konu gerçek ya da özel hukuk 
tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik kamulaştırma talepleri, Bakan-
lık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 4/11/1983 
tarihli ve 2942 sayılı KK'nda belirtilen esaslar dâhilinde Bakanlıkça 
kamulaştırılarak tapuda Hazine adina tescil edilir. (TGBUY m. 19/4) 

***YILMAZOĞLU, DUMAN, s. 532. 

3.3.3. Kamu Yararının Tespiti 
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CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences 
& Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future 
and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası 
işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.  

CHIST-ERA IV ERA-NET Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler: 

A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2021-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için 
oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.  

B. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular: 

• Bilgi ve iletişim Teknolojileri için Nano-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler  
(Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT) 

• Çevrimiçi Sosyal Ağlarda ve Medyada İstenmeyen Davranış Tespiti ve Azaltma Stratejilerinin Temelleri 
(Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media 
(OSNEM)) 

Çağrı metnine buradan ulaşılabilmektedir.  

2021 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağım-

sız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, ka-

mu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir. 

https://www.chistera.eu/call-2021-announcement
https://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202021%20-%20Announcement.pdf
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 Ülkemiz istiklal mücadelesinin sembol haline dönüşen 

isimlerinden merhum şair Mehmet Akif’in deyimi ile “…

medeniyet dediğin, tek dişi kalmış canavar…” mıdır, değil mi-

dir?  

 Bu soru ile yazıya başlamamın asıl nedeni, konuya ilgi 

çekmek ve okuyucuda merak uyandırmak amacından başka bir 

şey değildir. Öncelikle samimi bir şekilde bu durumu itiraf 

etmeliyim. Zira düşünmeye davet bağlamında yaptığım böyle 

sıra dışı bir girişe rağmen; yazımızın temel konusu, medeniyet-

lerin kronolojik süreçte geçirdikleri eklemlenme sürecine iliş-

kin “eksen kayması” sorunudur. 

 Söyleşi havasında işleyeceğim analizde, kronolojik dö-

nemleri (veya terminolojide geçen adı ile çağları) hassasiyetle 

önemseyeceğim. Bu zaviyeden metine bakıldığında, geleneksel 

akademik duruşa usulen uygun bir görüş sergileyeceğim iddia 

edilebilir. Ancak içerik açısından aynı şeyi ifade etmek doğru 

değildir. Umudum, farklı bir bakış açısı kazandırma vesilesi ile 

okuyucuya zenginlik katmaktır. Konuyu içerik açısından detay-

landırmaya başlamadan önce, başlıkta kullandığım eksen kav-

ramını tanımlamak akılcı olacaktır. Eksen kavramındaki kas-

tım; küresel açıdan sosyo-ekonomik hâkim gücün, hangi belir-

leyici faktör etrafında kümelendiği hususunun anlaşılmasıdır. 

Kronolojik süreçte bu soruya verilen cevabın değişimi, eksen 

kayması kavramını karşımıza çıkartmaktadır. 

 Medeniyetlerin tarihi gelişim sürecindeki analizine, İlkçağ 

içinde “Neolitik Devrim” (Tarım Devrimi) adı verilen ve baş-

langıcı milattan önce sekizinci bin yıla kadar geri götürülen 

devrim ile başlayalım. Bu devrimin iktisadi açıdan döneme 

ilişkin en önemli unsur olduğu hususunda ortak bir kanaat mev-

cuttur. Dünyanın farklı coğrafyalarında değişik yüzyıllarda 

başlayan bu devrim süreci; ders kitaplarından anladığımız ka-

darı ile daha ziyade, (merkezinin Mezopotamya olduğu hususu 

tartışmalı olsa dahi) “Bereketli Hilal” adı ile bilinen çok geniş 

bir bölge etrafında güç kazanmıştır.  

 Tarım Devriminin yaşanmasını sağlayan belirleyici kültür, 

batı medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilen Antik Yunan 

kültürüdür. Çok tanrılı din inancının (politeizm) hâkim olduğu 

Antik Yunan’da; Aristoteles, Platon, Sokrates ve Herodot gibi 

meşhur filozoflar yetişmiştir. Coğrafi ve siyasi açıdan harita 

üzerindeki sınırların en geniş olduğu dönem, milattan önce 

dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü kral Büyük İskender devridir. 

Her ne kadar; gerek imparatorluk gerekse Büyük İskender’in 

kendisi (ki 32 yaşında vefat etmiştir) kısa ömürlü olsalar da, 

Makedonya’dan Hindistan’a kadar uzanan savaşlar sonrasında 

şehir devletleri kurulmuştur. Tarih bilimcilerine göre demokra-

sinin temelleri, ilk defa bu şehir devletleri tarafından atılmıştır. 

İşte bu noktada, başlıkta ifade ettiğim eksen ilk defa gündeme 

gelmektedir.  

Zira ilkçağda ekseni belirleyen asli unsur siyaset, ancak araç 

olarak demokrasi olsa dahi; bunun altyapısını oluşturan kültürel 

ve iktisadi faktörler, göz ardı edilemeyecek kadar mühimdirler. 

Antik Yunan’ın adeta uzantısı gibi gelişen Roma İmparatorlu-

ğu; Kavimler Göçü sürecinde yaşanan gelişmelere karşı dura-

mamış, bunun adeta doğal bir sonucu olarak Batı ve Doğu Ro-

ma (Bizans) adları altında ikiye ayrılmıştır. Bu bağlamda tarih-

çiler arasında görüş ayrılıkları olsa dahi; her halükarda Batı 

Roma İmparatorluğunun yıkılış tarihi olan 476 yılı, Ortaçağ’ın 

başlangıcı olarak kabul edilir. 

 Kavimler Göçü sırasında Avrupa üzerinde gerçekleşen 

baskıya, bugünkü Almanların (Germania) ataları olan ve savaş-

çı nitelikleri ile ön plana çıkan Cermenler dahi engel olamamış-

lardır. Bu durum, Ortaçağ’da eksenin siyasetten güvenlik mese-

lesine kayması sonucunu doğurmuştur. Askeri endişelerin ön 

plana çıktığı bu döneme; her ne kadar kale, kule gibi mimari 

yapılar damga vurmuş ve bir kısmı halen ayakta iseler de, bu 

yapıların günümüzde daha ziyade turizm rotasyonlarını renk-

lendirdiği söylenebilir. 1453 yılında İstanbul’un fethi ile birlik-

te Ortaçağ sona ermiştir. 

 Coğrafi keşifler önderliğinde başlamakla birlikte; Röne-

sans ve Reform hareketleri ile beslenen Yeniçağ döneminde, 

ticari endişeler ön plana çıkmıştır. İktisadi doktrinde merkanti-

lizm adı ile bilinen (ki “merchant”, İngilizcede tüccar demektir) 

ve Avrupa’ya yoğun bir şekilde değerli maden akışı ile sonuç-

lanan bu dönem, büyük bir sermaye birikiminin gerçekleşmesi-

ni sağlamıştır. Bu birikim, öncelikle Sanayi Devrimi’ni ve de-

vamında kapitalizmin günümüze kadar gelişimini sağlayan asli 

unsurdur denilebilir. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali 

ile Yeniçağ sona ermiştir. Özetle bu çağ sürecinde, eksenin 

güvenlikten çıkıp ticarete kaydığı vurgulanmalıdır. 

 Fransız İhtilali sonrası günümüze kadar süren Yakınçağ 

döneminin iktisadi anlamda lokomotif gücü, teknolojik gelişi-

me simetrik biçimde eşlik eden sanayileşme sürecidir. Bu bağ-

lamda eksen, ticaretten teknolojiye yönelmiştir denilebilir. Tek-

nolojinin yanı sıra servete sahip olan ve sanayi sektöründe 

hâkimiyeti sağlayan ülkeler, gelir dağılımında (küresel açıdan) 

pasta paylaşımında üstünlüğü ele geçirmişlerdir. Bunun en gü-

zel tezahürü, G7 Ülkeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

ülkeler; ABD, Birleşik Krallık (İngiltere), Kanada, Almanya, 

Fransa, Japonya ve İtalya’dır. Bu ülkelerin hangi yönleri ile ön 

plana çıktıkları ve G7 gibi bir oluşuma neden ihtiyaç duyuldu-

ğu konusu, farklı ve oldukça detaylı bir yazıyı gündeme getir-

mektedir. Öte yandan ülkemizin de içerisinde olduğu ve G7’ye 

alternatif bir oluşum şeklinde gelişen E7 ülkelerini de bu ülke-

ler ile mukayese etmek, analizi daha eğlenceli bir hale getirebi-

lir. O zaman şöyle bitirelim: Başka bir yazıda; G7-E7 ülkeleri 

mukayesesini yapmak ve tekrar görüşmek ümidiyle, kalın sela-

metle…  

 

 

Prof. Dr.  

Mete Cüneyt OKYAR  

“Medeniyetlerin Tarihi Gelişim Sürecinde 

Eksen Kaymaları: G7 Ülkeleri Analizi”  
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 Çeşitli toplumlarda bireyler arasında cinsiyete göre rol 

dağılımı yapılmıştır. Bu rol dağılımında kadınlara aile içerisin-

de görevler verilirken, erkeklere ise ailenin ekonomik ihtiyaçla-

rını karşılama görevi verilmiştir. Zaman içerisinde bu rol dağı-

lımının toplumun ilerlemesine engel teşkil ettiği fark edilmiş ve 

bu konuda feminist hareketlerinin de etkisiyle çeşitli adımlar 

atılmıştır. Bu adımlardan birisi kadınların işgücüne katılımını 

sağlamak ve iş yaşamında da yükselmesinin önünü açmaktır. 

Böylelikle hem istihdamda hem de iş yaşamında kadın-erkek 

arasındaki uçurumun azaltılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

hem devlet eliyle kadın girişimciliği ve istihdamına yönelik 

hem de sivil toplum kuruluşlarının kadını güçlendirmeye yöne-

lik yaptıkları çalışmalar olmuştur. Toplam işgücünde kadın 

çalışan sayısının artması ve iş yaşamında kadın yönetici sayısı-

nı arttırmak için kadınlara yönelik ‘pozitif ayrımcılık’ uygula-

ması bu noktada devreye sokulmuştur. Kadınlara yönelik pozi-

tif ayrımcılığın, iş yaşamında kadınlar lehine istenen etkiyi tam 

olarak yaratmasa da kadınların işgücüne katılım oranında bir 

artış sağladığı söylenebilir.  

 

 TÜİK verilerine göre 15 ve üzeri yaştaki kadınların işgü-

cüne katılım oranı 2010 yılında yaklaşık %28 iken; 2020 yılın-

da bu oran %31 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın çalışmalara 

kıyasla düşük bir artış göstermesinin olası bir nedeni pozitif 

ayrımcılık uygulamasının doğru bir şekilde kullanılamamasıdır.  

 Pozitif ayrımcılık uygulamasında kadın çalışan sayısının 

yanı sıra kadın yönetici sayısında da artış olması amaçlanmış-

tır. Ancak, pozitif ayrımcılık yapılarak kadınların yönetici ya-

pılması yeterli değildir. Kadın yöneticinin potansiyelini tam 

olarak ortaya koyabilmesi için yetki ve sorumluluk sahibi ol-

ması gerekir. Kendi göreviyle ilgili tasarrufta bulunmasına ma-

ni olunursa, deyim yerindeyse etrafına sınırlar çizilirse o zaman 

görevinde başarısız olacaktır. Bu durum, kadının cinsiyetinden 

dolayı yönetici pozisyonuna getirilmesinden rahatsızlık duyan 

ve normal şartlarda da kadın çalışanlara ve özellikle de kadın 

yöneticilere karşı olan kişilere, olumsuz önyargılarını destekle-

yecek nitelikle bir malzeme sunacaktır.  

 Üst düzey yöneticilerin kadın çalışanları desteklemeleri-

nin amacı, sadece dışarıya cinsiyet eşitsizliği karşıtı bir görüntü 

vermek olduğu bir kurumda, pozitif ayrımcılık uygulanarak 

kadınların yönetici yapılması kadınlar lehine bir gelişme olma-

yacaktır. Üst düzey yöneticilerin gerçekten kadın yöneticilere 

güven duyması ve bir şans vermesi gerekir. Bu konuda sadece 

kadınları kâğıt üstünde bir yönetici yapmanın ötesine geçebil-

melidir. Kadın yöneticilere görevlerinde tam yetki, sorumluluk 

ve insiyatif verilmesi ve özellikle başarılı kadın çalışanların ön 

plâna çıkarılması uzun vadeli etkiler yaratılmasında önem taşır. 

Ancak bu şekilde kadın yöneticiler potansiyelini ortaya çıkara-

bilir ve elde edecekleri başarılarla bulundukları konumu hak 

ettikleri mesajını herkese verebileceklerdir. Bunun sonucunda 

da kadın yöneticilere yönelik olumsuz eleştiriler günden günde 

azalacak, ayrıca topluma hizmet veren bir kurumda yetkili ve 

güç sahibi kadın yöneticilerin varlığı toplumun, kadının çalış-

masına yönelik tutumunu değiştirecektir. Bu gelişmelerle in-

sanların zihninde ‘kadınlar yöneticilik yapamaz’ yargısı da 

zamanla silinebilecektir.  

 

 

Doç. Dr.  

Süreyya ECE 

“Pozitif Ayrımcılık ve Kadın Yöneticiler” 
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 Renkler her zaman hem estetik hem de sosyal neden-

lerden dolayı insanoğlunu cezbetmiş ve tarih boyunca 

önemli ticaret maddeleri olmuştur. Doğal boyalarla boyama, 

eski çağlarda yaşayan insanlar tarafından uygulanan en eski 

tekniklerden biridir. Arkeolojik çalışmalar, doğal kaynaklı 

boyaların kullanımının M.Ö. 5000 yıllarına dayandığını ve 

bunların ilk örneklerine Çin’de rastlandığına dair kanıtlar 

bulunmaktadır. Mısır mezarlarında bulunan boyalı kumaş-

lar, boyama yöntemlerinin 4000 yıldan daha eski olduğuna 

dair önemli kanıtlar sağlamıştır. Ayrıca antik hiyeroglifler, 

boyaların doğal kaynaklardan elde edilmesi ve uygulanması 

hakkında bilgiler sunmaktadır.  

 Boyalar elde edildikleri kaynağa göre doğal ve sentetik 

olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. Doğal boyalar, bit-

kilerden, böceklerden ve minerallerden, yani doğal kaynak-

lardan elde edilen tüm boya ve pigmentleri (renk maddeleri) 

kapsar. Doğal boyaların çoğunluğu bitki kaynaklarından 

yani; bitki kökleri, ağaç kabukları, yapraklar, tohumlar ve 

çiçeklerden elde edilmektedir. Doğal boyaların kullanılma-

sının oldukça önemli avantajları bulunmaktadır. Bu boyalar, 

biyolojik olarak parçalanabilir yani çevre dostudur ve doğa-

ya zarar vermez, alerjik ve toksik (zehirli) olmayan ya da 

sentetik boyalara göre daha az toksik oldukları için boya ve 

gıda endüstrisinde kullanımları açısından ön plana çıkmak-

tadır. Bu nedenlerden dolayı doğal boyaların kullanılması 

sentetik boyalara tercih edilir. Sentetik boyalarla boyanmış 

olan materyallerin içerdiği zararlı bileşiklerin çevreye salın-

ması su ve toprak kirliliğine neden olmakta ve dolaylı ya da 

doğrudan canlılara zarar vermektedir. 

 Doğal boyalar, tarih öncesi çağlardan beri başlıca uy-

gulama alanları olan yün, ipek ve pamuk gibi doğal liflerin 

yanı sıra deri renklendirmedeki kullanımlarıyla da bilinmek-

tedir. Tekstil ürünlerini doğal boyalarla boyamaya yönelik 

bu eski sanat, zamanın tahribatına dayanmış olsa da, sente-

tik boyaların ekonomik fiyata satılması ve yaygın olarak 

bulunabilirliği, doğal boyaların kullanımında hızlı düşüşe 

neden olmuştur. Ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağ-

men doğal boyaların kullanımından hiçbir zaman tam anla-

mıyla  vazgeçilmedi ve günümüzde de dünyanın farklı yer-

lerinde kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle, genel 

olarak büyük ölçekli tekstil, deri ve gıda sektörlerinde sente-

tik boyalar kullanılırken, ağırlıklı olarak özel ürünler için 

merkezi olmayan sektörlerde farklı tekstil ürünleri, deri ve 

gıda maddelerinde doğal boya maddelerinin kullanılmasına 

devam edilmiştir. Doğal boyaların kullanılmasının diğer bir 

avantajı, sentetik boyaların üretilmesinde büyük işletmelerin 

kurulmasına ihtiyaç duyulurken, doğal boyaların elde edil-

mesinde basit bir şekilde bitkileri suda kaynatma yöntemi 

yeterli olmaktadır. 

 Doğal boyalar, sadece doğaya zararlı olmaması ya da 

canlılar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sebep olma-

masının yanında, boyar maddelerin antibakteriyel ve antiok-

sidan özelliklere sahip olmalarından dolayı canlılar için fay-

dalar da sağlamaktadır.  

 Eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de kullanılan 

bu doğal renklerin ortaya çıkmasından sorumlu olan bile-

şenler çok çeşitlidir ve her bitkide bu bileşenler farklıdır. 

Örneğin, tarihsel olarak köklü bir kullanıma sahip olan ve 

günümüzde de yaygın olarak boyamada kullanılan iki bitki-

den, Rubia tinctorum (Kök boya)’da kırmızı rengin oluşumu 

sağlayan alizarin, Isatis tinctoria (Çivit otu)’da mavi rengin 

oluşumunu sağlayan indigo bileşikleri bulunur. Ayrıca sarı 

rengin oluşmasını sağlayan ve Reseda lutea (muhabbet çiçe-

ği)’daki luteolin ve Datisca cannabina (Gence, Renk 

otu)’daki datisketin ve kuersetin bileşikleri ise sarı rengin 

oluşmasını sağlayan diğer iki önemli bitki bileşiği olarak 

önemli bir yere sahiptir. Bu bitkilerin dışında siyah, kahve-

rengi, yeşil ve diğer renklerinde elde edildiği ve boyamada 

kullanılan çok sayıda bitki örneği bulunmaktadır. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  

Özgür KARAKAŞ  

“Doğal Boya Kaynağı Olarak  

Bitkiler 

Renk Bitki Kullanılan kısım   

Kırmı-
zı 

Rubia tinctorum (Kök boya) Kök  
Beta vulgaris (Pancar) Kök 

Platanus orientalis (Çınar 

ağacı) 

Kabuk 

Mavi 

Isatis tinctoria (Çivit otu) Yaprak 

 
Crocus sativus (Safran) Çiçek 

Hyacinthus orienta-

lis (Sümbül) 

Çiçek 

Sarı 

Datisca cannabina (Gence) Yaprak, 

gövde 

 

Curcuma longa (Zerdeçal) Kök 

Matricaria chamomilla 

(Papatya) 

Çiçek 

Siyah 

Ceratonia siliqua 

(Keçiboynuzu) 

Meyve 

(Bakla) 

 

Iris sp. (Süsen) Kök 

Quercus acutissima (Meşe) Braket 

Kahve-

rengi 

Pyrus communis (Armut) Yaprak  
Taraxacum officinale
(Karahindiba) 

Kök 

Foeniculum vulgare 
(Rezene) 

Tohum 

Yeşil 

Malva sylvestris (Ebegümeci) Yaprak  
Mentha spicata (Nane) Yaprak 

Spinacia oleracea (Ispanak) Yaprak 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 Bilginin üretilmesi ve kullanılmasının önem kazandığı 

günümüz iş dünyasında teknoloji ve ekonomi alanında hızlı 

ve radikal bir değişim ve dönüşüme şahit olmaktayız. Ekono-

mik ve teknolojik olarak yaşanan bu değişim ve dönüşümde 

bilginin elde edilmesi, yayılması ve ürünlere dönüşümü önem 

kazanmakta, bilgiyi üreten ve kullanan ülke ve firmaların 

rakiplerine oranla daha avantajlı hale geldikleri, rekabette bir 

adım önde oldukları görülmektedir. 

 Yerel ve uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet, ürün 

çeşitliliğindeki artış, büyük ölçekli üretim birimlerinin sayı-

sındaki artış, firmaları karlılıklarını sürdürme ve pazar payla-

rını koruma noktasında zorlamaktadır. Firmalar bu şartlarda 

ayakta kalmak ve çevre şartlarına uyum sağlayabilmek için 

farklı yol, yöntem ve süreçleri kullanmak, farklı ürünleri üret-

mek ve yeni pazarlama stratejilerini uygulamak zorunda kal-

maktadırlar. Bu süreç firmaların karşısına inovasyon kavra-

mını çıkarmaktadır. İnnovatus”tan türemiş Latince bir kav-

ram olan inovasyon; bir bilgi veya fikrin pazara sunulması 

amacı ile bir ürüne, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da  

bir toplumsal hizmete dönüştürülme sürecini ifade etmekte-

dir. Bir başka ifade ile eldeki bir bilginin ekonomik veya top-

lumsal faydaya dönüştürülmesi sürecidir. Avrupa komisyonu 

ve OECD’nin hazırladığı Oslo kılavuzunda inovasyon; firma 

içindeki uygulama, firmanın organizasyonunda veya dış çev-

re ile ilişkilerinde önemli derecede iyileştirme veya yeni bir 

ürün, örgütsel yöntem, pazarlama veya üretim sürecinin ger-

çekleştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanıma göre 

inovasyon, ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovas-

yon olmak üzere dört şekilde sınıflandırılmıştır. 

 Ürün inovasyonu; Bir firmanın yeni, farklı, değişik, bir 

ürün üretmesi ve pazarda sunulması ürün inovasyonu tanımı-

nı oluşturur. Bir inovasyon faaliyetinin ürün inovasyonu ola-

rak kabul edilebilmesi için tamamıyla farklı ürün olması şart 

değildir. Firmanın mevcut ürettiği ürünlerde bir değişiklik, 

üründe kullanım kolaylığı veya faydasının artırılması yoluyla 

da ürün inovasyonu  gerçekleştirilebilir. Günümüz iş dünya-

sında bazı firmalar ürünün sadece dış görünüşünde birtakım 

değişiklikler yaparak piyasada bir etki bırakmışlardır. Örne-

ğin inci akü sadece ürünün renginde bir değişiklik yaparak 

ürün inovasyonu sürecini başarılı bir şekilde tamamlamıştır.  

 Pazarlama İnovasyonu; Tüketicilerin ihtiyaçlarına da-

ha iyi bir şekilde cevap vermeyi hedefleyen pazarlama ino-

vasyonu, ürün tanıtımı, fiyatlandırılması, ambalaj ve tasarı-

mında birtakım değişiklikleri içeren yeni pazarlama yöntem-

leri olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama inovasyonu, satışları 

artırmak ve pazar payını korumak ve artırmak amacıyla, yeni 

pazarlara açılmayı veya firmanın bir ürününü pazarda yeni 

veya farklı bir şekilde konumlandırmayı hedefler. 

 Süreç İnovasyonu; Önemli derecede iyileştirilmiş veya 

yeni bir üretim, teslimat veya dağıtım yönteminin gerçekleşti-

rilmesidir. Süreç inovasyonu maliyetleri azaltmak ve dolayı-

sıyla bir fayda sağlamak amacıyla yeni üretim ve dağıtım 

yöntemlerinin belirlenmesini ifade eder. Bir başka ifade ile 

üretilen bir takım kaliteli ürünlerin daha düşük maliyetle üre-

tilmesini, mevcut üretim ve dağıtım yöntemlerinin daha eko-

nomik hale getirilmesini sağlar. Süreç inovasyonundan söz 

edilirken, teknoloji, ürün hattı, pazarlama, satış ve dağıtım 

becerileri açısından inovasyon ifade edilmektedir. 

 Organizasyonel İnovasyon;  Bir işletmenin rekabet 

avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için iş yapma ve çalış-

ma yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve yenilemesi 

gerekir. Bu, geliştirme, farklılaştırma ve yenileme faaliye-

ti organizasyonel inovasyon olarak adlandırılır. 

 İnovasyon ülke ekonomilerinin rekabet gücüne, üretken-

liğine, istihdamına ve sahip olunan kaynaklara katma değer 

yaratma konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Bir ülkede 

yaşam standardı ve refah seviyesinin artmasını etkileyen fak-

törlerden biride rekabet gücüdür. Rekabet gücünün artması 

yaşam standardı ve refah seviyesini artıracaktır. Rekabet gü-

cü içinse üretkenliği artırmak gerekir. Üretkenliği artıran en 

önemli araçlardan biride inovasyondur.  

 Bu nedenle inovasyon, ülkeler için, artan istihdamın, 

ekonomik büyümenin ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. An-

cak bu sayede toplum ve ülke kaynaklarının ürün ve hizmete 

dönüştürülmesi, bu ürün ve hizmetlerden toplumsal ve eko-

nomik değer yaratılması mümkün olur. İnovasyon gücü ile 

ülke ve toplumlar sahip oldukları kaynaklardan  büyük getiri-

ler elde edebilirler. Sonuç olarak inovasyon sadece ekonomik 

olarak değil, aynı zamanda toplumsal sonuçları olan bir sis-

temdir. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  

R. Vedat SÖNMEZ  

“Üretim İstihdam ve Rekabetin  
Anahtarı; İnovasyon” 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 Titanyum, Magnezyum, Alüminyum gibi hafif metallerin 

sahip oldukları düşük aşınma ve sürtünme dirençleri bu malze-

melerin etkin olarak kullanılmasını sınırlamaktadır, ayrıca kul-

lanım koşullarına bağlı olarak bu malzemelerin daha kolay 

hasara uğramasına ve bu hasarlar neticesinde malzemelerin 

öngörülen ömürden daha kısa sürede kullanılmaz hale gelmesi-

ne neden olmaktadır. Bu durum hem ekonomik açıdan hem de 

zaman kaybından dolayı büyük olumsuzluklara yol açmakta ve 

bu malzemelerin yüzeylerinin iyileştirilmesi ihtiyacını doğur-

maktadır. Hafif metal ve alaşımlarının yüzeylerinin iyileştiril-

mesi için günümüzde fiziksel, kimyasal ve elektrokimyasal bir 

çok uygulama yapılmaktadır. Bu uygulamaların amacı  hafif 

metal ve alaşımlarının yüzeylerinde  koruyucu ince bir  film 

tabakası oluşturarak bu malzemelerin  aşınma ve korozyon  

dirençlerini artırmaktır. Bu yazıda uygulamalarda dikkat çeken 

birkaç kaplama yöntemi incelenecektir; 

Sol–jel kaplama yöntemi:  
 Bu yöntem hafif metal ve alaşımlarının biyo aktivitelerini, 

korozyon ve aşınma direnclerini, mekanik özelliklerini, güveni-

lirliğini ve performansını geliştirmek için kullanılan basit ve 

uygun maliyetli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
 
Plazma sprey kaplama yöntemi: 

 Plazma sprey kaplama yöntemi kullanılarak çeşitli endüst-

riyel sektörlerde hafif metal ve alaşımlarına seramik, sermet 

veya metal kaplama yapılmaktadır. Bu kaplamalarla aşınma ve 

korozyona karşı direnç sağlanmakla birlikte kaplanan malze-

melere ayrıca ısı yalıtımı, biyouyumluluk gibi önemli işlevsel 

özellikleride kazandırmaktadır. 

 

CVD kaplama Yöntemi: 

 Kimyasal buhar biriktirme yöntemi (CVD), buhar fazında 

tepkimeye giren taşıyıcı gazlar ile kapalı ortamda kimyasal bir 

reaksiyon oluşturulması ve oluşturulan bu reaksiyon sonucu 

elde edilen katı parçacıkların, ısıtılmış bir taban malzeme üzeri-

ne biriktirilmesi işlemidir. Bu yöntemin iyon kaplama, molekü-

ler buhar kaplama, püskürtme ve buharlaştırma gibi birkaç çe-

şidi vardır. 

 

 Kimyasal buhar biriktirme yönteminin çok yönlü bir bi-

riktirme yöntemi olması, uygulamalarda geniş bir yer tutmasını 

sağlamıştır. Bu yöntem ile üretilen kaplamalarla tek kristalli ve 

çok kristalli ince filmler elde edilebilmektedir. 

Mikro ark oksidasyon Yöntemi: 

  Bu yöntemin tarihsel sürecine baktığımızda İlk olarak eski 

Sovyetler Birliği, şimdiki Ukrayna ve Rusya’da bilim insanları 

tarafından yaklaşık 70 yıl önce anotlama işlemi sırasında  mik-

ro ark kıvılcım olgusunun gözlemlenmesi ile bulunduğu söyle-

nebilir.  

 

 Bu sistemde, atmosferik ortamda yüzeyinde kararlı bir 

oksit tabakası oluşturulan metal, güç kaynağına anot olarak 

bağlanmaktadır. Genellikle paslanmaz çelikten imal edilen tank 

(elektrolit havuzu) devreyi tamamlamak amacıyla katot görevi 

görmektedir. Elektrolit olarak kullanılan çözeltinin homojenli-

ğini sağlamak amacıyla karıştırıcıya gerek duyulmaktadır. 

Mevcut  olan soğutma sistemi ise numune yüzeyinde oluşan 

plazma etkisiyle ısınan elektrolitin ısısını düşürmek için kulla-

nılmakta sistemin optimum sıcaklıkta çalışmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 

 

Öğr. Gör.   

İsmail Erhan KUTSAL   

“Hafif metal ve alaşımlarının yüzey 

özelliklerinin geliştirilmesi” 
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