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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen Kuruluşun;  

Unvanı                        : Marmara Teknokent Anonim Şirketi (MARTEK AŞ) 

Merkezi                      : Gebze/KOCAELİ 

Bağlı olduğu kuruluş  : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

 

 

Tablo 1: Ortaklık Yapısı Tablosu 

Ortaklar 

Taahhüt edilen 

sermaye 
Ortaklık payı Ödenen sermaye 

Ödenmemiş 

sermaye 

(TL) % (TL) (TL) 

TÜBİTAK  5.520.000,00 96,0  5.520.000,00 - 

Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı 57.500,00 1,0 57.500,00 - 

İstanbul Sanayi Odası 57.500,00 1,0 57.500,00 - 

Kocaeli Sanayi Odası 57.500,00 1,0 57.500,00 - 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 57.500,00 1,0 57.500,00 - 

 5.750.000,00 100,0 5.750.000,00 - 

 

Tablo 2: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı 
Temsil Ettiği Hisse 

Grubu 
Temsil Ettiği 

Bakanlık veya Kuruluş 

Görevli Bulunduğu 

Süre 
(başlama ve ayrılma 

tarihleri) 

 Başkan 

  

 

 

“ 

Mehmet Ali OKUR 

 

  

Dr. Hasan PALAZ 

 

 

Kocaeli Sanayi Odası / 

TTGV                                   

“ 

Kocaeli Sanayi Odası / 

TTGV 

“ 

23.03.2018 – Devam Ediyor 

 

 

 Başkan 

  

 

 

“ 

Prof. Dr. A. Arif ERGİN 

 

  

Dr. Hasan PALAZ 

 

 

TÜBİTAK                                         

“ 

TÜBİTAK                                         

“ 

14.03.2014 – 23.03.2018 

 

 

 Başkan Vekili 

  

 

 

“ 

Prof. Dr. Hasan MANDAL 

 

  

Dr. Hasan PALAZ 

 

 

TÜBİTAK                                         

“ 

TÜBİTAK                                         

“ 

23.03.2018 – Devam Ediyor 

 

 
Üye Ayhan ZEYTİNOĞLU Kocaeli Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası 07.10.2010 – Devam Ediyor 

“ Mahmut KÖSEMUSUL 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası 
11.05.2011 – 18.05.2018 

“ Ahmet Akgün ALTUĞ 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası 
18.05.2018- Devam Ediyor 

“ Y. Kenan KOYUNCU  İstanbul Sanayi Odası       İstanbul Sanayi Odası                      29.03.2013 – 23.03.2018  

 

 

 

“            

“ 

Dr. Mehmet CAVLI  İstanbul Sanayi Odası                    

“         “          “ 

İstanbul Sanayi Odası                                 

“         “          “ 

23.03.2018 – 29.06.2018 

  

 

 

 

“            

“ 

Dr. Faruk SARI İstanbul Sanayi Odası                    

“         “          “ 

İstanbul Sanayi Odası                                 

“         “          “ 

29.06.2018 – Devam Ediyor  
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

 Türkiye’de teknoparkların kurulmasını desteklemek ve yasal altyapıya kavuşturmak 

amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1995 yılında hazırlanan yasa tasarısı 

26.06.2001 tarihinde kabul edilmiş ve “4691 sayılı teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

olarak 06.07.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun 9. Maddesi uyarınca “ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği “ 

çıkarılmış ve 19.06.2002 tarih 24790 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 

 Yürürlük ve Yürütme dahil 12 madde ve üç geçici maddeden oluşan Kanun, Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve 

kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. Bu kapsamda kurulan Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerindeki faaliyetlerin yönetim işletme görev yetki ve sorumluluğu ise yönetici 

şirketlere bırakılarak, Kanunun uygulanmasında esas sorumlu Bakanlık olarak Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı gösterilmiştir. 

 27.01.2000 tarihinde kurulan TÜBİTAK MAM teknoloji Serbest Bölgesi 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 1. Maddesi hükmü uyarınca “ Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi “ olarak kabul edilmiş TÜBİTAK Bilim kurulunun 04.03.2002 tarih ve 100 

sayılı kararı ile TÜBİTAK MAM  Teknoloji serbest bölgesinin bitişiğinde ayrıca “Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi” kurulması ve bu bölgeyi yönetecek şirketin aynı zamanda Teknoloji serbest 

bölgesini de yönetmesinin uygun görülmesi üzerine 21.04.2003 tarihli, 11 sayılı değerlendirme 

kurulu toplantısında Bölge Sınırları belirlenerek Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından Bakanlar kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

 4691 sayılı Kanun hükümlerine göre Bölgenin kuruluşuna ilişkin 13.05.2003 tarih ve 

2003/5626 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi gazete de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 4691 sayılı kanunun 3. Maddesinin (k) bendinde; Yönetici Şirket, bu kanuna uygun ve 

anonim şirket olarak kurulan Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirket olarak 

tanımlanmıştır. 

Marmara Teknokent AŞ, Teknoloji Geliştirme Bölgesini yönetmek ve işletmek üzere 

Türk Ticaret Kanunu esasları çerçevesinde 500.000 TL sermaye ile 2003 yılında kurulmuş bir 

anonim şirket olarak, ortakları arasında TÜBİTAK (%96), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-

TTGV (%1), İstanbul Sanayi Odası-İSO (%1), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası-SATSO (%1) 

ve Kocaeli Sanayi Odası-KSO (%1) yer almaktadır. 29 Haziran 2018 tarihinde TÜBİTAK 

Yönetim Kurulu kararıyla ana sözleşmesinin sermaye maddesi değiştirilerek, şirketin sermayesi 
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pay ortakların hisseleri oranında 5.250.000 TL arttırılmıştır. Şirkette imtiyazlı pay 

bulunmamaktadır. 

3218 sayılı Kanun gereği Türkiye’de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye 

Bakanlar Kurulu yetkili olup,   serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya 

yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin 

verilmesi gerekmektedir. 

Bakanlar Kurulunun 13.5.2003 tarih ve 2003/5626 sayılı kararı ile MAM Teknopark 

Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınırları belirlenmiştir. 

TÜBİTAK Bilim Kurulunun 01.06.2002 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 101 sayılı 

kararda, bir teknokent işletici şirketinin kurulmasını ve kurulacak olan bu Şirketin, bir şube 

oluşturarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Serbest Bölgesi (TEKSEB)’ni de 

işletmesine karar vermiştir. Tübitak-Marmara Araştırma Merkezinin 3.2.2003 tarih ve 1842 

sayılı yazısı ile başvurusu üzerine, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler 

Genel Müdürlüğü; serbest bölgenin bir şube olarak yapılandırılması kaydıyla, Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesinin ortak bir işletici şirket tarafından 

işletilmesini uygun görmüştür. 

Bakanlar Kurulu’nun 03.09.2003 tarih ve 2003/6137 sayılı Kararı ile de TÜBİTAK-

MAM Teknoloji Serbest Bölgesini kurup işletmekle Marmara Teknokent A.Ş. yetkili 

kılınmıştır. 

Böylece, Teknoloji Geliştirme Bölgesini işletmek üzere kurulmuş olan Marmara 

Teknokent AŞ, Teknoloji Serbest Bölgesini kuracağı Şubesi aracılığı ile işletmek üzere de 

görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Bu çerçevede; Marmara Teknokent AŞ, TÜBİTAK-MAM’ın Gebze yerleşkesi 

içerisinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Teknoloji Serbest Bölgesini işletmektedir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki faaliyetler, 26.06.2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği; Teknoloji Serbest Bölgesindeki 

faaliyetler ise 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile uygulama 

yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.  

Yönetici Şirket’in iç mevzuatı; ana statüsü ile Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya 

konulan çeşitli düzenlemelere ait usul ve esaslar ve yönergelerden oluşmaktadır. 

Tamamı kapsam dışı işçi statüsünde istihdam edilen Yönetici Şirket personelinin özlük 

ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; Personel Çalıştırma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu 

Kararları, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük ve yönetmelik 
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hükümleri  uygulanmaktadır. 

Şirketin ana sözleşmesinin 3 üncü maddesine göre amacı; yürürlükteki mevzuat 

çerçevesinde; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 

sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 

kavuşturulması maksadıyla, teknolojik bilgi üretilmesini sağlamak, üründe ve üretim 

yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 

artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun 

üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 

uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 

vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloj transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji 

sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır. 

Ana sözleşmesinin 3 üncü maddesine göre Şirketin, 4691 sayılı Teknoloj Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bölgenin kurulması, 

yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları ise: 

a) Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, 

yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve 

denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, 

b) Planlama sürecinde varsa çevre düzeni planları da dikkate alınarak imar planları ve 

değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, 

c)Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre 

şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, 

d)Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin 

planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının 

ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, 

e) 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik 

hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, 

f) BöIgede atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, 

tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma 

ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin 

alınması, 

g) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Marmara Teknokent A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 5 
 

bina sigortalarının yaptırılması, 

ğ) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve 

akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, 

ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak 

sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fıyatlandırmaların 

ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onanının yapılması, alt ve üst 

yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve 

Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan ve Bölgeyi ziyarete gelen tüm kişilerin ihtiyaç 

duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal 

ve kültürel gereksinimlerinin imkan dahilinde karşılanması,  

h) Bölge; üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve 

gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve 

gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, yada Bölge alanına en yakın ilgili kurum, 

kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması, 

 ı) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş yerli ya da 

yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve 

Bölge içerisinde yer almak isteyen diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve 

uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, 

i) Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin 

münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, 

konusunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör 

uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme 

Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin 

uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri 

teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, 

ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini 

düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği 

gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme 

sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge 

destek programları kapsamında desteklenen projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi 

yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir 

Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge projesi 

ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu bent 

kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen 
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Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda 

bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis 

edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge projesinin bu bent 

kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda 

girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent 

kapsamında yapılması, kira sözleşmelerinin Bakanlıkça belirlenecek kira bedelini geçmeyecek 

şekilde para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcilerin bu 

Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak 

düzenlenmesi, 

j)Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu 

Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak yer tahsisinin yapılması, 

k)Kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan 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 

edilmesi, yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis 

alanlarının oluşturulmasına özen gösterilmesi, 

l)Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede 

yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge projesinin değerlendirilmesi, uygun 

görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci 

maddesinin uygulanması, bu Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge 

çalışması kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin 

ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden 

çıkarılması gibi Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren 

Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir 

kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını 

takiben en fazla üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi, 

m) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 

kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve 

ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde 

bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması, 

n) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç ay 

içerisinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi 

dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması, tüm 

projeleri sonuçlanmış girişimcilerin en son projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren otuz gün 
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içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, 

o) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge firmaları,  Ar-Ge projeleri ve Bölgede istihdam 

edilen tüm Ar-Ge ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık 

olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, 

ö) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde 

kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci 

mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden 

atlmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortamda Genel 

Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde aylık muafiyet belgelerinin 

onaylanmaması, 

p) Girişimcilerin Kanuna, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bölge İşletme 

Yönergesine göre denetlenmesi, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık 

muafiyet belgelerinin onaylanmaması, düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı 

geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini 

düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç 

edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması, 

r)  Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak; 

1) Girişimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin 

sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren 

belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması, 

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin 

belirlenen süre ve formata uygun olarak gönderilmesi, 

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede 

fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi, 

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge 

personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere 

uygun olup olmadığının denetlenmesi, 

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge projesi 

kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında 

geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge projesi 

kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen 

belgelerin incelenerek arşivlenmesi, 

s) Her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş 
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yeminli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın ocak ayı sonuna 

kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça belirlenecek 

Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak bu Yönetmelik kapsamında düzenlediği 

mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın haziran ayı sonuna kadar  aynı süre içinde 

kendisine ve Bakanlığa gönderilmesinin sağlanması, 

ş) Yönetici şirketin kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç 

yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin tamamlanması durumunda 

yenilenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan 

performans göstergeleri gerçekleşmelerinin Bakanlığa gerekçeleri ile beraber rapor edilmesi, 

t) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan 

işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Bakanlıkça 

belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve 

Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel 

ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, 

u) Bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulması, 

Bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yok ise en geç bir 

yıl içerisinde kuluçka merkezinin kurulması, 

ü) Bölge faaliyete geçtiğinde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyetlerinin 

izlenmesi konusunda çalıştırılacak en az lisans mezunu bir personel olmak üzere, genel müdür 

dahil Bölge yönetici şirketi bünyesinde toplamda en az 3 kişilik istihdamın sağlanması,  

olarak belirlenmiştir. 

Bu görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında 

Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

Ayrıca ana sözleşmeye, kurulacak şirketin bir şube oluşturarak Türkiye Bilim ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara- Araştırma Merkezi Serbest Bölgesi (TEKSEB)’ni de 

işletebilir, hükmü konmuştur. 

1.3 Teşkilat 

Ana sözleşmeye göre Yönetici Şirket’in organları, genel kurul ve yönetim kuruludur. 

Genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmış bulunan Yönetici Şirket’in teşkilat şeması yeniden 

düzenlenerek, 23.12.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe 

konulmuştur. Yönetici Şirket, doğrudan Genel Müdüre bağlı destek birimleriyle, İş Geliştirme 

ve Proje İzleme, Mali ve İdari İşler, Teknik İşler Birimleri, Teknoloji Transfer Ofisi Birimi 
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şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Ana sözleşmenin 4 üncü maddesinde, Şirketin merkezinin Gebze/KOCAELİ olduğu ve 

yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabileceği belirtilmişse de Teknoloji Serbest Bölgesini 

işletmek üzere kurulmuş olan şubeden başka, yurt içinde ve ya yurt dışında herhangi bir şube 

kurulmamıştır.  

Ancak, MARTEK AŞ, İstanbul Teknokent AŞ, GOSB Teknopark AŞ, Namık Kemal 

Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ve Chicago Türk Ticaret Merkezi 

arasında bir bila tarihli İş Birliği Sözleşmesi yapılmış olup, özetle; teknokent bünyesinde 

faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazarlarda ihtiyaç duydukları ofis hizmetlerinin verilmesi, 

yurt dışında yaşayan Türklerin bilgi birikiminden yararlanılması, başarılı uygulama örnekleri 

ile başlangıç aşamasında olan firmaların yurt dışı pazarlara açılması konusunda özendirilmesi, 

güven kazanmaları konusunda destek faaliyetlerinin yürütülmesi vb. yararlar gözetilmiştir. 

Çalışma ofisi 2 yıllığına ücretsiz olarak Chicago Türk Ticaret merkezi tarafından temin edilmiş 

ve kullanım hakları Tübitak-Marmara Teknokent A.Ş'ye verilmiştir. Mart 2019 tarihi itibariyla 

2 yıllık süre bitmiş olmasına rağmen çalışmalar aynen devam etmektedir.  

Şirketin Yönetim Kurulu; hissedarlar olan TÜBİTAK (%96), Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı-TTGV (%1), İstanbul Sanayi Odası-İSO (%1), Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası-SATSO (%1) ve Kocaeli Sanayi Odası-KSO (%1) birer üye ile temsil edilmektedir. 

Yönetici Şirket’in kuruluşundan bu yana ortaklık yapısında ve hisselerinde her hangi bir 

değişiklik olmamıştır. TTGV, Yönetim Kuruluna üye vermemiştir. 

Şirket T. Ticaret Kanunu hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olmayıp, Denetim 

Kurulu da bulunmamaktadır.  

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son 3 yılına ilişkin başlıca bilgileri, toplu bilgiler tablosunda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 
Son iki yıl 

farkı 

Artış veya 

Azalış (%) 

Sermaye Bin TL  500 500 5.750 5.250 1.050 

Ödenmiş sermaye Bin TL 500 500 5.750 5.250 1.050 

Öz kaynaklar Bin TL 35.510 37.010 45.596 8.586 23 

Yabancı kaynaklar Bin TL 2.467 15.781 13.374 (2.407) (15) 

Toplam Aktifler Bin TL 38.287 52.792 58.972 6.180 12 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL   15.558 15.721 9.262 (6.459) (41) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 91 94 101 7 7 

Tüm alım tutarı Bin TL 2.848  4.144 4.847 703 17 

Net satış tutarı Bin TL 12.120 13.265 18.452 5.187 39 

Kiralanabilir  alan:             

-Açık alan m2 83.761 78.737 78.737     

-Kapalı alan m2 16.438 22.314 31.908 9.594 43 

Kiralanan alan:             

-Açık alan m2 47.294 47.294 47.294     

-Kapalı alan m2 6.922 13.156 22.034 8.878 67 

Firma sayısı:             

-TEKGEB Adet 101 106 149 43 41 

-TEKSEB Adet 28 28 26 (2) (7) 

Stoklar Bin TL 29 68 77 9 13 

İşçi Kişi 16 18 25 7 39 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 1.929 2.622 3.292 670 26 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 4,1  3 8 5 185 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 10 4 18 14 337 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 1.454 869 1.426 557 64 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 3.540 1.500 3.417 1.917 128 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL 536 92 107 15 16 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 3.003 1.408 3.309 1.901 135 

 

Şirket sermayesi, 29 Haziran 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 5.250 bin TL 

arttırılarak 5.750 bin TL’ye yükseltilmiştir. Şirket sermayesi her biri 10 TL değerinde 575 bin 

hisseye ayrılmış olup, bu sermaye A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu 

hisse olarak 552 bin hisseye tekabül eden 5.250 bin TL’si Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırmalar Kurumu’na aittir. Diğer ortakların B grubu 5.750 paya denk gelen 57,5 bin TL’si 

TTGV, SATSO, İSO ve KSO’ya aittir. MARTEK’in en önemli gelir kaynağı kira ve işletme 

gelirleri oluşturmaktadır. Kiralanan alanlar açık ve kapalı alanlar olarak, açık alan kira doluluk 

oranı %60, kapalı alan doluluk oranı ise %70 oranında gerçekleşmiştir. 

1980-2000 dönemi, Türkiye’de teknoparkların kuruluş çalışmalarının başladığı 
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dönemdir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1984-1989) teknoparklar konusuna 

değinilmiş, daha sonraki programlarda da teknoparkların kurulması ve geliştirilmesine yönelik 

politikalar benimsenerek 1989 yılında DPT, teknopark kurma çalışmaları yapmakla 

görevlendirilmiştir. 

DPT ilk olarak 1990 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu 

(UNFSTD)’ndan iki uzmanı konuyla ilgili olarak Türkiye’ye davet etmiş ve çeşitli görüşmeler 

yapılmasını sağlamıştır. UNFSTD ile T.C. Hükümeti arasında 16.11.1990 tarihinde imzalanmış 

bulunan 12 ay süreli “TUR/90/T01” No.lu “Türkiye’de Teknoparklar Kurulması İçin Program” 

başlıklı projede DPT ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) yürütücü birim 

görevini üstlenmiştir. 

Bu program doğrultusunda TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (MAM), ODTÜ, 

İTÜ, Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde olmak üzere toplam beş teknopark 

kurulması öngörülmüştür. TÜBİTAK-MAM kendi başına, dört üniversite de KOSGEB ile 

ortaklaşa ilk aşama merkezlerini kurmuşlar, ilk aşama merkezlerinde yeterli firma sayısına 

ulaşan ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM daha sonra 1996 yılında teknopark projelerini yaparak 

yatırım programlarının ikinci aşamasına geçmişlerdir.  

Bu aşamada, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 18.09.1999 tarih ve 71 sayılı kararı ile 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde müteşebbis ve sanayicilere 

teknolojik destek sağlanarak, MAM alt yapısını kullandırmak ve organize hizmet verilmek 

suretiyle çevreye dost ve yüksek teknoloji kullanan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının 

doğmasını ve gelişmesini temin etmek amacıyla 3218 sayılı Kanun kapsamında teknoloji parkı 

faaliyetlerine başlanılması öngörülmüştür.  

Bakanlar Kurulu’nun 26.11.1999 tarih ve 99/13725 sayılı kararı ile TÜBİTAK-MAM 

Teknoloji Serbest Bölgesi’nin sınırları belirlenmiş ve Bölgenin kurulup işletilmesi konusunda 

TÜBİTAK-MAM yetkili kılınmıştır.  

Bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı (08.06.2011 tarih ve 637 sayılı KHK ile 

Ekonomi Bakanlığı) ile Marmara Araştırma Merkezi arasında 27.01.2000 tarihinde kuruluş ve 

işletme sözleşmesi düzenlenmiştir.  

Böylece TÜBİTAK-MAM Teknoparkı, 4691 sayılı Kanun çıkmadan önce 3218 sayılı 

Serbest Bölgeler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, daha sonra 4691 sayılı Kanun ile yapılan 

düzenlemelere kendi yapısını adapte etmiş ve Kanunun getirdiği imkanlardan faydalanmaya 
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başlamıştır. 

Türkiye’de teknoparkların kurulmasını desteklemek ve yasal altyapıya kavuşturmak 

amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1995 yılında hazırlanan yasa tasarısı 

26.06.2001 tarihinde kabul edilmiş ve  “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” 

olarak 06.07.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 

çıkarılmış ve 19.06.2002 tarih, 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun’un genel gerekçesinde, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)’ndaki 

“Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi”ne atıfta bulunularak, farklı dünya uygulamalarına yer 

verilmiş ve bunların başarıları dile getirilerek, özetle bilgi ve teknoloji yoğun üretim ve 

girişimciliğin desteklenmesinin Kanun’un genel gerekçesi olduğu ifade edilmiştir. 

4691 sayılı Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve 

denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarını 

belirlemektedir. Bu kapsamda kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki faaliyetlerin 

yönetim, işletme görev yetki ve sorumluluğu ise yönetici şirketlere bırakılarak, Kanunun 

uygulanmasında esas sorumlu Bakanlık olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

gösterilmiştir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasındaki amaçların kısa sürede ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için 4691 sayılı Kanun ile yönetici şirketler, Ar-Ge firmaları ve üniversite 

personeli için olmak üzere bir takım teşvik uygulamaları getirilmiştir.  

4691 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile daha önce kuruluşları Bakanlıkça kabul 

edilen teknoparkların “Bölge” olarak kabul edilmesine imkan tanınmış, böylece ODTÜ ve 

TÜBİTAK-MAM teknoparkları, anılan Kanunun sağladığı avantajlardan faydalanmaya 

başlamışlardır. 

Bakanlar Kurulunun 08.102012 tarih ve 2012/3800 sayılı kararı ile Marmara Teknokent 

AŞ Teknoloji Serbest Bölgesinin sınırları Teknoloji Serebest Bölgesini de kapsayacak şekilde 

yeniden düzenlenmiş, böylece Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalar ve çalışanları da 

4691 sayılı Kanunun getirdiği teşviklerden yararlanmışlardır.  

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki teknopark bünyesinde hukuki statüleri birbirinden 

farklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi yer almaktadır. 
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4691 sayılı Kanun hükümleri uyarınca TÜBİTAK-MAM Teknoparkının yönetim ve 

işletme sorumluluğu, 10.06.2003 tarihinde Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre anonim şirket 

şeklinde kurulmuş bulunan “Marmara Teknokent AŞ”ye bırakılmıştır. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

MARTEK 2018 yılı bütçesi 05.07.2016-7 tarih ve 2017/4 sayılı Yönetim Kurulu 

toplantısı ile kabul edilmiştir. Yapılan bütçeye göre; TEKSEB için yaklaşık 10 Milyon TL, 

TEKGEB için yaklaşık 19 Milyon TL olmak üzere toplam yaklaşık 30 Milyon TL harcama 

yapılması öngörülmüş ve bu harcamalar karşılığında TEKSEB'de 15,4 Milyon TL, TEGEB'de 

21,3 Milyon TL olmak üzere toplam 33,6 Milyon TL gelir elde edileceği öngörülmüştür. 

26.12.2018 tarihli Genel Müdürlük oluruyla hemen hemen bütçenin bütün kalemlerinde bütçe 

uygulamasına denk bir bütçe revizyonu yapıldığı anlaşılmıştır. Yıl sonu gelir ve giderlere uygun 

bütçe revizyonu yapılması uygulamasına son verilmesi gerekmektedir. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 8 inci maddesi ve Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre altyapı, idare binası ve 

kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik 

yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 

hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin giderlerin yönetici şirketçe karşılanmayan 

kısmı, yardım amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri için konulan ödenekle sınırlı olmak üzere Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine uygun 

olarak Bakanlık tarafından hazırlanan Ödenek Kullanım Usul ve Esaslar çerçevesinde 

yapılabilmektedir.  Ancak, 2018 yılına ilişkin bakanlık tarafından herhangi bir ödenek 

kullanılmamıştır. 
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Tablo 4: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma (İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma (İlk 

Durum) 

(%) 
İlk Durum  

Son 

Durum 

A-Personel sayısı  Kişi  16 18   25 25   25 0 

B-Personel giderleri  TL  2.335 2.622   2.370  2.681  2.662 1 

C-Tüm alım tutarı  TL  11.971 12.395   14.587  17.456  17.024 2,5 

D-Faaliyet Giderleri  TL  3.922 4.375   6.205  6.020  5.336 11,37 

E-Satılan Hizmet Maliyeti  TL  8.048 8.021   8.382  11.436  11.688 (2,20) 

G-Net Satış Tutarı  TL 12.628  13.265   21.079  19.208  18.452 3,94 

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama)  TL  16.792 15.721   13.550  9.155  9.282 1,3 

J-Dönem Karı veya Zararı  TL  1.649 1.499   13.304  3.505 3.417  2,6 

 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Şirket personelinin tamamı, 4857 İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadır. Toplu 

sözleşme düzenine tabi olmayıp, kapsam dışı statüde istihdam edilmektedir. Ayrıca, hizmet 

alımı kapsamında çalışan personelden de bir kısım işlerin görülmesinde yararlanılmaktadır.  

Çalışan personelin ücretleri, Personel Çalıştırma Usul ve Esasları çerçevesinde Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 

2018 yılında çalışan personel ve yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Personel Sayısı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017  2018  2017  2018  

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı) 
5 5 5 39 35 35 

II-İşçiler             

A-Sürekli işçiler              

1. Genel müdürlük 18 25 25 2.583 3.257 3.257 

Toplam 18 25 25 2.622 3.292  3.292 

B-Yüklenici İşçileri          

1. Yardımcı Hizmetler 53 47 47  2.364 2.966  2.966  

Toplam 53 47 47 2.364 2.966  2.966  

Diğer Giderler           

 
Yönetici Şirket’in yukarıdaki tabloda yer alan tüm personeli; 4857 sayılı İş Kanunu’na 

tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olmayan, ücret ve diğer mali, sosyal hakları yönetim 

kurulunca tespit edilen, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan kapsam dışı personeldir.  

Yönetici Şirket’in toplam personel kadrosu, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenmektedir. Yıl içinde, yeni kadroların ihdası veya iptali aynı yöntemle 

yapılmaktadır.  

1.5.3 Tedarik 

MARTEK AŞ bünyesinde yapılan mal ve hizmet alımların tamamı; Yönetim Kurulunun 

30.10.2015 tarih ve 2015/11-4 sayılı kararı ile alınan, “Marmara Teknokent A.Ş. Satın alma 

Usul ve Esasları” doğrultusunda yapılmıştır. 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesiyle 4691 sayılı Kanunda 

yapılan değişikliğe göre de, Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. 
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1.5.3.1 Mal Alımları 

Tablo 6: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve malzeme giderleri               

Tanıtım, Organizasyon, Fuar 

Giderleri 

   336   173    154 11 

Akaryakıt     82   180     174,9 3 

Temizlik   45  94  89,7 3 

Kırtasiye  22  36  33,7 6 

Küçük Demirbaş  24  42  40 5 

Matbaa  29  20  19 5 

Personel Giriş Kartı  7  10  8,6 10 

Diğer Çeşitli Malzeme  24  45  45,1 0 

Yurtiçi alımlar toplamı    569    600    565 6 

Verilen sipariş avansları               

 

 

Tablo 7: İlk Madde Ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2017       

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2018 yılında 
2019yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler         

     -Serbest Bölge İşlem Formu 0,6 6,2 0,8 5,6 

     -Personel Giriş Kartı 17,7 18 8,6 27 

     -Temizlik Malzemesi 49,8 35 40,8 44 

Toplam  68,1 59,2 50,2 77 
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1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Tablo 8: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Bakım ve Onarım     41    392    381,8 3 

2-Temizlik    1.154    934    1.054 12 

3-Koruma ve Güvenlik    1.248    1.550    1.454 6 

4-Taşıt ve Araç Kiralama    631    23    22 4 

5-Yemek    477    615    588 4 

6-Ulaşım  621  738  698 5 

7-Yeminli Müşavir  14  15  13 13 

8-Hukuk Müşaviri  74  75  71 5 

6-Diğer              

Genel Toplam    4.260    4342    4281,8   

 

MARTEK, TÜBİTAK MAM bölgesinde bulunan yaklaşık 62 hektar üzerine kurulu 

Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge faaliyeti gösteren 

firmalara ilgili mevzuat çerçevesinde idari hizmetler, sosyal hizmetler, teknik hizmetler, 

danışmanlık-destek hizmetleri, kuluçka hizmetleri ve teknoloji transfer hizmetleri 

sağlamaktadır. Şirket kendisi 4734 sayılı kanun kapsamı dışında olup, yemek ve taşıma 

hizmetleri 4734 sayılı kanun kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından yapılmaktadır.  
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1.5.4 Giderler 

Tablo 9: Gider Grupları Tablosu 

 

Giderler 

2017 2018 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

(Bin TL) 

Ödeneğe 

göre 

sapma(%) 

0- llk madde ve malzeme 

giderleri 
572 600   565 35 6 

1-lşçi ücret ve giderleri 2.283 2.681   2.662 19 1 

2-Memur ve sözleşmeli 

personel ücret ve 

giderleri 

       

3-Dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler 
7.251 9.931   9.812 119 1 

4-Çeşitli giderler 655 626   592,7 33 5 

5-Vergi resim ve harçlar 31 46,9   52,8 (5,9) 12,5 

6-Amortismanlar ve 

tükenme payları 
6 1.545   1.480 6 4 

7-TTO Ofisi Giderleri 948 1.900 1.858 42 2 

8-Finansman giderleri          

Toplam 12.395  17.329,9  17.022,5  307,4   

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; 2018 yılı Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) giderlerinin 

%11 oranında 1.858 bin TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı yıl TTO gelirleri ise 1.026 

bin TL olmuştur. 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı ve 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı kapsamında yapılan giderlerin henüz TÜBİTAK Bilim Yüksek 

Kurulu tarafından sonuçlanmaması neticesinde tahsil edilmeyen gelirlerden 

kaynaklanmaktadır. İlk madde ve malzeme giderlerinde temizlik malzemelerinde ve akaryakıt 

giderlerinde artış olduğu gözlemlenmiş, Yeni bina için alımı yapılan temizlik malzemesi ve 
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jeneratör için akaryakıt alımı sebeplerinden kaynaklanmıştır. İşçi ücreti giderleri bir önceki yıla 

göre %17 oranında artışın başlıca sebebi, 2018 yılı içerisinde personel maaşlarına yapılan %15 

ücret artışından kaynaklanmıştır. Ayrıca, 2017 yılında 18 personel istihdam edilirken, 2018 yılı 

içinde bu sayı 25 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı içerisinde görevine son verilen 3 personel 

için toplamda 197 bin TL kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmıştır. İşletme faaliyetlerini 

yürütmek ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

kapsamında elektrik, su, gaz bakım ve onarım, nakliye gibi işler için yaptırılmıştır.  

2018 yılında dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için geçen yıla göre %17 oranında 

artış gerçekleşmiştir. Çeşitli giderler kapsamında, sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk 

giderleri, dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri gibi harcamalar yapılmış, 

geçen yıla göre %10 oranında azalış meydana gelmiş, azalışın Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

ile ilgili yapılan harcamaların ayrı hesapta izlenmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine ilişkin oluşan olumsuz farkın; yıl içinde TÜBİTAK 

destekli 1512 BİGG projeleri için 676.040 TL harcama yapılmış ve bu harcamalara ilişkin 

tahsilatın takip eden yıl harcama raporu 2019 yılı içinde TUBİTAK'a sunulmuş olmasına 

rağmen tahsilatın yıl içinde yapılamamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

TÜBİTAK-MAM Teknokenti, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) olarak iki ayrı bölgeden müteşekkil olup, bu bölgelerin yönetimi 

MARTEK AŞ tarafından yapılmaktadır. 

MARTEK üretim faaliyetleri ana başlıklar itibarıyla, aşağıda incelenmiştir; 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, teknokent yöneticilerine Ar-Ge 

faaliyetleri yürütme olanağı getirilmiştir. Bu kapsamda; 

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri (TTO): Yükseköğretim kurumlarında üretilen 

bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda 

ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör 

kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç 

duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri 

sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların 

geliştirilmesine katkı sağlamak için firmalara destek vermek amacıyla 2018 yılı içerisinde 

iletişim, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine devam edilmiştir. 
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Bireysel Genç Girimcilik  Destek Programı: 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği 

Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli 

istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından 

pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve 

uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 

geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi 

deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.  

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne, sürece, hizmete dönüştürülmesine 

yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci, her bir aşamayı sırasıyla 

tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya 

geçebilmektedir. 

1. çağrı dönemi kapsamında, 6 girişimci TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak 

kazanmış, bunlardan 4 tanesi şirketlerini MARTEK kuluçka binasında kurarak çalışmalarına 

başlamıştır. 2. çağrı dönemi kapsamında 20 girişimci 2 nci aşamaya uygun bulunmuş olup, 

2019 yılı içeriside destek almaya hak kazanıp kazanmadıkları anlaşılacaktır. 

UFUK 2020: "1601 Tübitak Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite 

Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında, Üniversitelerde yürütülen araştırma 

çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması, 

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, Üniversitelerde 

üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi, Üniversitelerde fikri sınai hakların 

ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri 

(TTO)’ların desteklenmesi amacıyla, Marmara TTO projesi bir önceki yıl destek onayı almış 

ve böylece çalışmalar başlamıştır. TÜBİTAK uzmanları tarafından eğitim çalışmaları devam 

etmiştir. 

Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi (ITTA): "2017 AB ERASMUS ve 

Mesleki Eğitim Programı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Proje Çağrısı" 

kapsamında MARTEK tarafından geliştirilen "Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi" 

projesi MARTEK kordinatörlüğünde kabul edilmiştir. Bu projeyle, Ar-Ge ekosisteminin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulması 

planlanmıştır. 

MARTEK A.Ş. öncülüğünde yapılan diğer çalışmalar; "Kişiye Özgü Tedavi ve 

Onkoloji Merkezi", "Afrika Teknoloji Enstitüsü Teknoparkı'nın Kurulumu", "Ticarileşme 

Faaliyetleri", "Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması", "TEYDEB Proje Yazım Danışmanlığı", 
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"Fikri Sonai Haklar" gibi başlıklarda yer almıştır. 

Teknik ve Destek Hizmetleri: TÜBİTAK Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren 

firmalara, talepleri doğrultusunda, bakım ve onarım teknik destekleri, ısıtma ve soğutma gibi 

hizmetler sağlanmaktadır. 

Danışmanlık Hizmetleri: MARTEK personeli tarafından, teknokentteki firmalara 

mevzuata dair eğitim, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Ar-Ge 

firmalarının, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kuruluşların desteklerinden yararlanmaları için 

çalışmalar yapılmaktadır. Firmalara Ar-Ge başvuruları hakkında gerekli destekler 

sağlanmaktadır. 

Kiralama Hizmetleri: Teknoloji Serbest Bölgesinde 14 bin m2 kiralanabilir kapalı alan 

kiralama hizmeti, yap işlet devret modeli ile 45 yıllığına arazi kiralayıp kendi binasını yapmak 

isteyen Ar-Ge ve üretim firmalarına da açık alan kiralama hizmeti sunulmaktadır. Teknoloji 

Geliştirme Bölgesinde 16 bin m2 kapalı alan kiralama hizmeti yerine getirilmektedir. 

MARTEK tarafından bölgedeki diğer faaliyetler olan yemek, ulaşım, güvenlik, 

temizlik, destek ve peyzaj düzenleme hizmetleri, bankacılık hizmetleri, posta ve toplantı salonu, 

kantin ve alakart hizmetleri, kuru temizleme ve çözüm ortaklığı hizmetleri gibi diğer hizmetler 

verilmektedir. 

1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

MARTEK A.Ş. 2018 yılı satış gelirleri; Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji 

Serbest Bölgesnde elde ettiği kira gelirleri ve kiracı firmalara sağladığı hizmetlerden 

kaynaklanan gelirlerden oluşmaktadır. Oluşan brüt satışların %37'si kira gelirlerinden, %30'u 

işletme gelirlerinden ve %20'si ise TTO gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, faiz gelirleri ve 

özellikle danışmanlık ve destek hizmetleri gelirlerinden oluşan faaliyet ile ilgili diğer gelirler 

elde edilmiştir. 
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1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 10: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) % % 

1-Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi   9.305  4.945 4.763  9.707 -402 %4 %104 

2-Teknoloji Serbest 

Bölgesi 
 9.147  6.744 573  7.317 1.829 %19 %80 

       
   

Genel toplam  18.452  11.688 5.336  17.024 1.427 %8 %92 

Satış programı  19.208  11.436  6.020  17.456  1.751 
  

Geçen dönem satış 

sonuçları 

 13.265  8.020 4.374  12.394 869 
  

Programa göre fark  756  -252  684  432  324 
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1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

MARTEK A.Ş.'nin bağlı şirket ve iştiraki bulunmamaktadır.  

1.5.8 Yatırımlar 

MARTEK A.Ş., KİT Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi kapsamı dışında 

bulunmaktadır. Yatırım faaliyetleri MARTEK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmakta ve harcamaları işletme bütçesi ile karşılanmaktadır. 

Tablo 11: Yatırımlar Tablosu 

Yatırımlar 

TEKGEB TEKSEB TOPLAM 
 

Gerçekleşeme  

% 
Ödenek 

BİN TL 

 

Gerçekleşme 

BİN TL 

 

Ödenek 

BİN TL 

 

Gerçekleşme 

BİN TL 

 

Ödenek 

BİN TL 

 

Gerçekleşme 

BİN TL 

 

A-Ofis Demirbaş Alımlar 

 
35 35 2 2 37 37 %100 

B-Taşıt Alımları 

 
90 93   90 93 %103 

C-Bina ve İşletme Demirbaş Alımları 

 
175 125 10 10 185 135 %73 

D-Üstyapı Yatırımları 

 
7.500 7.686   7.500 7.686 %102 

F-Çevre Yatırımları 

 
       

F-Altyapı Yatırımları 

 
110 103 1.233 1.228 1.343 1.330 %99 

Toplam  
9.910 8.042 1.245 1.240 9.155 9.282 %101 
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Ofis mobilyası, Teknoloji Transfer Ofisi için tablet ve bilgisayar alınmış, teknik birim için 

kamyonet, arızalı bina ve yeni yapılan bina için kartlı geçiş sistemi ve kesintisiz güç kaynağı, 

İdare ve Kuluçka binası için yıl içinde 4 milyon TL, hayvan laboratuarı için 286 bin TL, 

teknoloji bankası ofisi kurulumu ve tefrişatı için 2,3 milyon TL, akıllı teknokent otomasyon 

sistemi yazılı için 1,2 milyon TL, ayrıca siber güvenlik koruması için yazılım, lisans alımları 

gibi harcamalar yapılmıştır. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 8 inci maddesi ve Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre altyapı, idare binası ve 

kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik 

yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi 

hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin giderlerin, yönetici şirketçe 

karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” için konulan ödenekle sınırlı olmak üzere Kanun ve 

Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanan “Ödenek Kullanım 

Usul ve Esasları” çerçevesinde karşılanabilmektedir. Ancak, 2018 yılı içerisinde Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından herhangi bir ödenek tahsisi yapılmamıştır. 

Marmara Teknokent A.Ş. 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun 13 ve 19 nolu 

bulgularında yer alan hususlara ilişkin olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan 06.07.2018 tarih ve 2018/4 sayılı İnceleme 

Raporuyla ilgili değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. 

İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Yapım İşi İle İlgili Alım Satım ve Edimin İfasını 

Etkileyecek Hususlar: 

MARTEK Yönetim Kurulunun 21.05.2015 tarih 2015/07 sayılı kararıyla, İdare ve 

Kuluçka Binasına ilişkin kazı hafriyatında ortaya çıkacak toprak ile Teknoloji Serbest Bölgesi 

sınırları içinde kalacak şekilde gölet yapılması kararlaştırılmış, ancak söz konusu gölet yapımı 

için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli 

izinlerin alınmadığı hususuna müfettişlik raporunda da yer verilmiştir. Bu kapsamda, 

MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün gerekli izinler alınmadan, diğer bir 

ifadeyle izin onay süreçleri tamamlanmadan herhangi bir işlem yapılmaması hususunda 

uyarılmaları gerektiği değerlendirilmiştir. 

Yüklenici şirket ile yapılan sözleşmeye göre avans verilmemesi gerekirken, MARTEK 

Yönetim Kurulu kararıyla hakedişten mahsup edilmek koşuluyla 1.250 Bin TL ve 1.180 Bin 

TL avans verildiği, daha sonra yüklenici şirket taahhütlerini yerine getiremediği, alacaklarına 
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ödeme yapamadığı ve ikale sözleşmesi ile anlaşma sonlandırıldığı tespitleri hem Sayıştay hem 

de müfettişlik raporunda yer almıştır. Ayrıca, MARTEK tarafından 3.259 Bin TL tutarındaki 

teminat mektubu nakde çevrilerek yüklenici firma alacaklarına ödeme yapıldığı hususu da her 

iki raporda yer almıştır.  

Bina kazı işinin idare ve kuluçka binası yapım işinden ayrılarak yapılması konusunda, 

söz konusu kazı işi ile ilgili Martek Yönetim Kurulu tarafından 21.05.2015 tarihinde, “ihale 

sürecinde zaman ve bütçe kazanmak için zemin harfiyatının Martek A.Ş. tarafından yapılması 

ve alınan hafriyatın TEKSEB’deki rekrasyon alanına dökülmesi”’ne karar verildiği, yani 

yapılması planlanan idare ve kuluçka binasına ilişkin kazı işine ait hafriyatı, diğer bir ifadeyle, 

planlanan gölet inşaatında kullanılmak üzere ayrı bir iş olarak Yönetim Kurulu tarafından 

karara bağlandığı Sayıştay raporunda yer almıştır. Sayıştay denetim ve inceleme çalışmaları 

sırasında, 2019 yılı itibarıyla da, ayrı proje olarak ihalesi edilen harfiyat işi kapsamında 

yaptırılan seyir terasları ve gölet yapımıyla ilgili yerinde yapılan denetimlerde amaçlarına 

uygun ne seyir terası ne de sulama ve yangın faaliyetlerinde kullanılacak tamamlanmış gölet 

tespit edilememiştir. 

İş artışı ve geçici kabul ile ilgili olarak: 

Sayıştay raporunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesine 

aykırı olarak yapılan iş artışlarında ve geçici kabulde usulsüzlük yapıldığına işaret edilmiş, 

ancak Müfettişlik raporunda sözleşme dökümanını gösteren listede Yapım İşleri Genel 

Şartnamesine yer verilmemiş olmasını gerekçe göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili düzenlemelerine gidilemeyeceği değerlendirmesi 

yapılmıştır. Oysa, Sayıştay Raporunda da belirtildiği üzere; taraflar arasında yapılan 

sözleşmenin ekleri başlığında “7.1. Sözleşmede belirtilmeyen hususlara ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Genel mevzuatta belirtilen diğer 

hususlar geçerli olacaktır.” hükümleri yer almaktadır.  

Dolayısıyla, %18,89 oranında yapılan iş artışlarında, 24.4.2017 tarih ve 2017/05 sayılı 

Yönetim Kurulu kararıyla eksik olan imalatların tamamlanması ve binanın kullanılabilir hale 

gelebilmesi için 8,7 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş, 8,7 milyon TL’lik imalatın 6,7 

milyon TL’si yüklenici ile yapılan İdare ve Kuluçka yapım işi sözleşmesi kapsamında yapılması 

gereken işler olduğu Sayıştay raporunda yer almıştır. Ayrıca, imalatların sözleşme ve eklerine 

uygun olarak tamamlanmaması ve yapılan imalatların sözleşme bedelinin %95’inden az olması, 

geçici kabul komisyon kurulması ve yapılan geçici kabulün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak gerçekleşmesi konusunda Müfettişlik 

görüşlerine katılmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 
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1.6 Bilanço 

Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu kapsamında Yönetici Şirket statüsünde olup, bilanço ve netice hesapları; 

Merkez/Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Şube/Teknoloji Serbest Bölgesinin döneme ilişkin 

tüm gelir, gider ve harcamalarına ait hesap ve işlemlerini kapsamaktadır.  

Yönetici Şirket muhasebe kayıtları ve yasal finansal tabloları, Maliye Bakanlığı’nca 

yayımlanan I Sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekinde yer alan Tek 

Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı ile bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki 

düzenleme hükümlerine göre tutulmakta ve hazırlanmaktadır. 

Yönetici Şirket’in 31.12.2018 tarihli bilançosu ile gelir tablosu, yürürlükte bulunan 

düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, Yönetim Kurulu’nun 

08.02.2019 tarihli kararıyla onaylanmış; 21.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında 

kabul edilmiştir.  

Bakanlar Kurulunun 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi 

Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Kararı ile bu Kararda yapılan değişikliklerde 

öngörüldüğü üzere, Şirketin verileri Kararda belirlenmiş olan aktif toplamı, net satış hasılatı ve 

çalışan sayısı olarak 3 ölçütten ikisini taşımadığından Şirket Bağımsız Denetime tabi 

bulunmamaktadır.  

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 12: Aktif (Varlıklar) Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 

Fark Bin 

TL Bin TL % Bin TL % 

      

I- Dönen varlıklar:      

A-Hazır değerler 3.017 6 1.219 2 (1798) 

B-Menkul kıymetler - - - - - 

C-Ticari alacaklar 4.153 8 5.142 9 989 

D- Diğer alacaklar 22 - 22 - - 

E-Stoklar 69 - 77 - 8 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri - - - - - 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları - - - - - 

H-Diğer dönen varlıklar 4.917 9 5.032 8 115 

Toplam (I) 12.180 24 11.492 19 (688) 

II- Duran varlıklar:      

A-Ticari alacaklar 1 - 56 - 55 

B- Diğer alacaklar - - - - - 

C-Mali duran varlıklar - - - - - 

D- Maddi duran varlıklar 39.730 75 45.265 77 5.535 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 841 1 2.107 4 1.266 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 39 - 52 - 13 

H-Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam (II) 40.611 76 47.480 81 6.869 

Genel toplam (I + II) 52.792  58.972  6.180 

Nazım hesaplar 1.430     

 

2018 yılsonu itibarıyla şirketin yüksek tutarda nakdi, yatırıma yönlendirdiği 

değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte Ticari Alacaklar hesabında yer alan 5.141.425,46 TL tutarın 

2.303.745,33 TL’si yılsonunda faturası kesilen henüz vadesi gelmemiş alacaklardan 

oluşmaktadır. 2018 yılında alıcılar hesabında görülen artışın sebebi kiralamaların artması ve 

ülkede yaşanan ekonomik daralma  nedeni ile birkaç firmadan alacak tahsilatının  gecikmesi ve 

933 bin TL alacak için icra takibi başlatılmasından kaynaklanmaktadır. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 13: Pasif (Kaynaklar) Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 

Fark Bin 

TL Bin TL % Bin TL % 

      

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:      

A-Mali borçlar 3 - 5 - 2 

B-Ticari borçlar 1.987 4 1.261 2 (726) 

C-Diğer borçlar 92  147 - 55 

D-Alınan avanslar 37 - 495 1 458 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri - - - - - 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 220 - 189 - (31) 

G-Borç ve gider karşılıkları - 1 - - - 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 150 - - - - 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam (I) 2.489 5 2.097 3 (392) 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

A-Mali borçlar 13.000 24 10.931 19 (2.069) 

B-Ticari borçlar 293 - 347 1 54 

C-Diğer borçlar - - - - - 

D-Alınan avanslar - - - - - 

E-Borç ve gider karşılıkları - - - - - 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - - - - - 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam (II) 13.293 25 11.278 20 (2.015) 

Toplam (I+II) 15.782 29 13.375 23 (2.407) 

III- Öz kaynaklar:      

A-Ödenmiş sermaye 500 1 5.750 10 5.250 

- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 35 - 35 - - 

- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - - - - - 

B-Sermaye yedekleri - - - - - 

C-Kâr yedekleri 107 - 107 - - 

D-Geçmiş yıllar kârları 35.445 67 37.339 64 1.894 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (577) 1 (1.051) (2)  

F-Dönem net kârı (zararı) 1.500 2 3.417 5 1.917 

Toplam (III) 37.010 70 45.597 77 8.587 

Genel toplam (I+II+III) 52.792  58.972  6.180 

Nazım hesaplar 1.430     

 

 

Şirketin uzun vadeli borcu, bina inşaatı için kullanılan, anaparası 13 milyon TL banka 

kredisi ve bir yıldan uzun vadeli olan firma depozito borcundan kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli 

borçlar içinde en önemli kalemi 1.260 bin TL ve % 60 ile ticari borçlar oluşturmaktadır. 

18.05.2018’de alınan Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirket sermayesi 500 

bin TL’sinden 5.750 bin TL’ye yükseltilmiştir. 
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1.7 Gelir Tablosu 

Tablo 14: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

Bin TL 

Cari dönem 

Bin TL 

Fark   

Bin TL 

A-Brüt satışlar 15.200 20.078 4.878 
B-Satış indirimleri (-) 1.935 1.626 (309) 

C-Net satışlar 13.265 18.452 5.187 

D-Satışların maliyeti(-) 8.021 11.689 3.668 

                      Brüt satış kârı (veya zararı) 5.244 6.763 1.519 

E-Faaliyet giderleri (-) 4.375 5.336 961 

                      Faaliyet kârı (veya zararı) 869 1.427 558 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 757 2.557 1.800 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 428 842 414 

H-Finansman giderleri (-)    

Olağan kâr (veya zarar) 1.198 3.142 1.944 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 303 277 (26) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 1 1 - 

Dönem kârı (veya zararı) (-) 1.500 3.418 1.918 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 92 108 16 

                               Dönem net kârı (veya zararı) (-) 1.408 3.310 1.902 

 

Şirket net satışları bir önceki yıla göre %39 artarak 18.452 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Faaliyet karının bir önceki yıla nazaran % 64 artış gösterdiği ve 1.426 bin TL 

olduğu görülmektedir. Bu tutara,  2.556 bin TL tutarında olan diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve karlar (47 bin TL nakitlerin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi ile oluşan faiz geliri, 

2.258 bin TL tutarında olan kambiyo karları, 251 bin TL diğer olağan gelirler) ilave edilip, 841 

bin TL olan diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar  (60 bin TL karşılık giderleri ile 780 

bin TL kambiyo zararları) indirildiğinde, olağan karı bir önceki yıla göre %162 artış göstererek 

3.142 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Hizmete açılan yeni binanın kiralama ve hizmet giderlerinden dolayı gelir ve giderlerde 

paralel bir artış görülmektedir.  

Yıl içinde gerçekleşen dalgalı dövizden dolayı yüksek tutarda kur farkı oluşmuş ve bu 

da dönem sonu karlılığına olumlu yansımıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde asıl faaliyetler 

değerlendirildiğinde bir önceki yılı zarar ile kapatan faaliyet karlılığında %58 artış gerçekleşmiş 

ve karlılığa geçiş sağlanmıştır. Bu durumun kira gelirlerindeki artıştan kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 
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1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 15: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2017 2018 Artış- 

(t-1) (t) azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   29,9 22,7 (24) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 234,5 340,9 4,5 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 489,4 547,9 11,9 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 486,7 544,30 11,8 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 4,1 7,49 8,2 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 2,4 3,12 0,3 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar    

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 75,3 76,7 0,1 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 2,6 3,6 3,8 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,1 1,6 4,5 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 1,4 3,2 2,9 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,4 0,4 0 

 

Yukarıda hesaplanmış olan rasyolar, esas itibarıyla şirketin mali durumunda bir sıkıntı  

olmadığını göstermektedir.  

2018 yılı mali rasyoları 2017’ye göre genelde artış yönlü bir seyir izlemektedir. Yalnız 

mali kaldıraç oranının 2017 yılına nazaran yüzde 24 oranında azaldığı görülmektedir. Bu 

azalışın, 2018 yılında yatırımların finansmanı için ticari bankalardan kullanılan kredi 

miktarındaki ve dolayısıyla yabancı kaynaklardaki azalışın bir sonucu olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Finansal riskin göstergesi olan finansal-mali kaldıraç oranındaki azalışın bir diğer 

nedeni, 2018 yılında varlıkların % 100’ünün öz kaynaklardan karşılanmış olmasıdır. Şirket 

sermayesinin artışı ile 2018 yılında duran varlıkların öz kaynaklara oranı % 104’e yükselmiştir. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 
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 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

Genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve 

gelir tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal 

ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler 

dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara 

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak 

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer 

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 
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uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer 

mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir 

olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal ekonomiye 

faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 
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belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesinin işleticisi olan 

MARTEK'e ait uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol bileşenlerinin tam olarak 

uygulanmadığı ve %96 hissesinin TÜBİTAK'a ait olması sebebiyle bazı iç kontrol süreçlerine 

ait uyum çalışmaları TÜBİTAK tarafından yerine getirildiği görülmüştür. Toplam 25 çalışanı 

olan ve faaliyetleri kira ve işletme hizmetlerinden oluşan şirkette, organizasyon yapısının 

tamamlandığı, şirket içerisindeki görev dağılımının yapıldığı, bu kapsamda çalışan personelin 

görevleri ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukların belirlendiği tespit edilmiştir. Yapılan 

incelemelerde, personellere ait sicil dosyalarında, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 

doğrultusunda uymakla yükümlü oldukları ve personel tarafından imzalanmış herhangi bir etik 

sözleşme belgesine rastlanılmamıştır. Sayıştay tarafından yapılan sözlü bilgilendirme 

neticesinde şirkette çalışan her bir personel için etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin 

sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılması ve etik sözleşmesi imzalatılması çalışması 

başlatılmıştır. Şirket bünyesinde iş akış süreçlerinin tam olarak işletildiği ancak iş akış 

süreçlerinin organizasyonel yapıya uygun, yazılı olarak oluşturulması, görev alanları ve yetki 

sınırlarının belirlenmesi ve böylece yetki devri konusunda idari sorumluluk ve mali 

sorumluluğun kimde olacağı konusunda yaşanması muhtemel sorunların önüne geçebilecektir. 

İç kontrol temel bileşenlerinden biri olan iç denetim çalışmaları, TÜBİTAK tarafından yerine 

getirilmektedir. Ancak, 2018 yılında TÜBİTAK İç Denetim Başkanlığı tarafından herhangi bir 

denetim raporu hazırlanmadığı tespit edilmiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmamıştır. 
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7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

MARTEK A.Ş. 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve 

tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Serbest Bölge Kapalı Alanlarının Kiralanması İşinde Hatalı 

Uygulamalar 

Marmara Teknokent A.Ş Yönetim Kurulunun, 15.06.2015 tarih ve 2015/08 sayılı 

Kararına istinaden Şirket Genel Müdürü İle DTİ İmplant Sistemleri A.Ş arasında akdedilen 

protokole istinaden, Serbest Bölge alanında DTİ İmplant A.Ş tarafından kiralanan kapalı 

alanlarla ilgili şirket bütçesinden tadilat ve onarım harcaması olarak 624.000 TL harcama 

yapılmıştır. İlgili Protokolün 3.4 üncü maddesi uyarınca Firmanın brüt satışlarının % 7((KDV) 

hariç gelir payı olarak Marmara Teknokent A.Ş ye her yılı takip eden Mart ayı sonuna kadar 

%50 si kalan kısmı ise Eylül ayı sonuna kadar defaten ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak 

Şirket kayıtlarında denetim tarihi itibarıyla bir ödemeye rastlanmamıştır. Marmara Teknokent 

A.Ş nin gelir payı olarak 10.05.2017 tarihli 378.136,60 TL + KDV gelir payı faturası kestiği 

görülmüştür. Ancak söz konusu protokole göre 2016 yılı satış hedefi 75.000 adet fiyat olarak 

ön görülen 55$ esas alındığında satış hedefi 55x75000= 4.125.000$ etmekte ve şirketin alması 

gereken gelir payı 288.750 $ tekabül etmektedir. Satış hedefindeki kur tahminini (2.70) dikkate 

alındığında 779.625 TL ye tekabül etmekte ve kesilen fatura yaklaşık yarısına denk 

gelmektedir.  

 Bununla birlikte söz konusu protokolün 2 nci maddesinde protokolün konusu olarak 

“Kira sözleşmesi dışında MARTEK tarafından verilecek her türlü danışmanlık, destek v.b 

hizmetlere ilişkin uygulanacak hükümleri belirlemektir.” ifadesinden açıkça anlaşılacağı üzere, 

kira sözleşmesi dışındaki hususları düzenlemektedir. Bu nedenle, söz konusu protokol kira 

sözleşmesinin alternatifi değildir. Buna rağmen 17.12.2015 tarihli kira sözleşmesi uyarınca kira 

bedeli olarak alınması gereken 2015 yılı için 4 880,02$, 2016 yılı için 118.747.20 dolar olmak 

üzere toplam 123.627,22 $ kira geliri alınmadığı görülmektedir. Kira bedeli alınmadığı halde 

alınmış gibi Ekonomi Bakanlığına Fon Payı ödenmiştir. 25.05.2017 tarihli Dolar kuru (3.565) 

ile 3565x 123 627,22= 440.731 TL kira geliri, 779.625 TL gelir payı olmak üzere 
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toplam(779.625+440.731)= 1.220.356 TL Kurum geliri tahsil edilmemiştir. Ayrıca Ekonomi 

Bakanlığının 03.12.2015 tarihli yazsında alanın 1.068 m2 olduğu belirtilmesine rağmen, kira 

sözleşmesinde kiralanan alan olarak 692 m2 gösterilmektedir. Kira sözleşmesinin dışında kalan 

376 m2 lik alanın atıl kaldığı anlaşılmaktadır.  

 Bu uygulamalarla ilgili olarak, 2016 ve 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda;  

Serbest Bölge alanında kiralanan kapalı alanlarla ilgili;  

- Kira sözleşmesinde belirtilmiş olan kira bedelinin tahsil edilmesi, ayrıca protokole 

istinaden alınması gereken gelir ortaklık payının alınması,  

- Ekonomi Bakanlığı’nın bilgisi dışındaki ortaklık faaliyetleri,  

hususlarının Ekonomi Bakanlığınca incelenmesi, önerilmiştir. Ancak, inceleme tarihi 

itibarıyla (Mart 2019), incelemenin sonuçlandırılmadığı anlaşılmıştır.  

Öneri: 

Serbest Bölge alanında kiralanan kapalı alanlarla ilgili olarak;  

-Kira sözleşmesinde belirtilmiş olan kira bedelinin tahsil edilmesi, ayrıca protokole 

istinaden alınması gereken gelir ortaklık payının alınması,  

-Ekonomi Bakanlığı’nın bilgisi dışındaki ortaklık faaliyetleri 

 

Hususlarında Ticaret Bakanlığınca başlatılan incelemenin takip edilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.2: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Satıştan İadeler Hesabında Meydana Gelen Artış 

MARTEK'e ait 2018 yılı pazarlama faaliyetlerinin incelenmesinde, yıl içerisinde 19,9 

milyon TL satış gerçekleştiği, buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon TL satıştan iadeler hesabında 

birikim olduğu tespitleri yapılmıştır. Satıştan iadeler hesabında bulunan tutarın 442,5 bin TL'si,  

Teknoloji Serbest Bölgesinde bir yıllık kiralara ait faturaların peşin kesilmesi ve yıl bitmeden 

bazı kiracıların erken bölgeden taşınmasından dolayı yapılan iade mahsuplaşmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

 Yaklaşık 1 milyon TL'lik satıştan iadenin bir kısmının e-fatura'da yapılan sehven kesilen 

faturalardan kaynaklandığı, şu ana kadar yanlış kesilen e-fatura'da düzeltme modülü 

olmamasından kaynaklı iade faturalarının düzenlenmesiyle satıştan iade oluştuğu tespit 

edilmiştir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 5 Mart 2019 tarihinde yayınladığı duyuru 

ile Temel Senaryodaki faturaların iptal edilebilmesi için "Fatura İptal Portali"’ni kullanıma 

açtığını duyurmuştur. Temel senaryodaki faturalar artık "GİB Temel Fatura İptal Portali" 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Marmara Teknokent A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 36 
 

üzerinden 8 gün içerisinde iptal edilebilecektir. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl sehven kesilen e-

fatura'larda iade işlemi yapılabileceğinden, e-fatura kaynaklı satışların iade işlemlerinin 

yaşanmaması beklenmektedir. 

 Ancak, şirketin "610-satıştan iadeler" hesabında biriken tutarın bir kısmı, şirket içinde 

meydana gelen hatalı tutumlardan kaynaklandığı, genellikle mali birime diğer birimlerden 

gelen yanlış bildirimden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi  biriminden 

bildirilen Proje Danışmanlık bedellerinin yanlış bildirilmesi,  İş Geliştirme biriminden firma 

proje değerlendirme bedellerinin mükerrer bildirilmesi ve Teknik İşler birimi tarafından 

firmaların sayaç dökümlerinin yanlış bildirilmesi sonucunda firmalara yanlış fatura 

kesilmesinden kaynaklanmıştır. 

 Yapılan incelemelerde, İş geliştirme biriminin üst üste iki ay mükerrer proje 

değerlendirme bedeli bildirdiği,  Teknik İşler biriminden elektrik sayacının yanlış 

bildirilmesiyle ve firmanın itiraz etmesiyle, kesilen faturanın e-fatura olması ve düzeltme 

işleminin yapılamaması sebebiyle iade faturası düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Öneri: 

Satıştan iadeler hesabında bulunan yüksek meblağın, çoğunlukla yanlış bildirimden ve 

uygulamalardan kaynaklandığı, "610 Satıştan İadeler" hesabında biriken tutarların en aza 

indirilmesi hususunda kurucu ve yönetici şirket tarafından önlem alınması önerilir. 

9. SONUÇ 

Marmara Teknokent AŞ'nin 21/03/2019 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 

2018 yılı bilançosu ve 3.417.503,28 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel 

görüşmeye sunulur. 
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10. EKLER 

Ek 1: Mali Tablolar 

Ek 1.1: Marmara Teknokent AŞ'nin 31.12.2018 tarihli Bilançosu ve Dip Notları 

Ek 1.2: Marmara Teknokent AŞ'nin 2018 yılı Gelir Tablosu ve Dip Notları  

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1: Teşkilat Şeması 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 
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Marmara Teknokent AŞ 

                                                              31.12.2018 tarihli bilançosu                                               (Ek:1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem  (TL) Cari dönem  (TL) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     

  A-Hazır değerler  3.017.856,23  1.218.795,53 

     1-Kasa 7.807,89  8.128,96  

     2-Alınan Çekler 1.006.488,00  39.519,88  

     3-Bankalar 2.003.560,34  1.171.146,69  
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     

     5-Diğer hazır değerler     

  B-Menkul kıymetler     

     1-Hisse senetleri     
     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları     

     4-Diğer menkul kıymetler     
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

  C-Ticari alacaklar  4.153.887,69  5.141.425,46 

     1-Alıcılar 4.153.887,69  5.141.425,46  

     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

     4-Kazanılmamaış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

     5-Verilen depozito ve teminatlar     
     6-Diğer ticari alacaklar     

     7-Şüpheli ticari alacaklar 836.411,06  897.387,37  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 836.411,06  897.387,37  

  D-Diğer alacaklar  22.259,26  22.259,26 

     1-Ortaklardan alacaklar     

     2-İştiraklerden alacaklar     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

     4-Personelden alacaklar     

     5-Diğer çeşitli alacaklar 22.259,26  22.259,26  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

     7-Şüpheli diğer alacaklar     

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

  E-Stoklar  69.066,75  77.432,52 

     1-İlk madde ve malzeme     

     2-Yarı mamuller     

     3-Mamuller     
     4-Ticari mallar     

     5-Diğer stoklar 68.034,45  77.432,52  

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     
     7-Verilen sipariş avansları 1.032,30    

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı      
     3-Taşeronlara verilen avanslar     

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları     

     1-Gelecek aylara ait giderler     

     2-Gelir tahakkukları     

  H-Diğer dönen varlıklar   4.917.156,65  5.031.739,61 

     1-Devreden KDV 4.854.167,93  4.923.963,64  

     2-İndirilecek KDV     

     3-Diğer KDV     
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 62.988,72  107.775,97  

     5-İş avanslar     

     6-Personel avansları     
     7-Sayım ve tesellüm noksanları     

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     

                        Dönen varlıklar toplamı  12.180.226,58  11.491.652,38 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Marmara Teknokent A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 40 
 

Marmara Teknokent AŞ 

                                                              31.12.2018 tarihli bilançosu                                               (Ek:1.1/b) 
 

 

 

  

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:     

   A-Ticari alacaklar:  1.427,77  56.024,18 

      1-Alıcılar     

      2-Alacak senetleri     
      3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

      5-Verilen depozito ve teminat 1.427,77  56.024,18  
      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)     

   B-Diğer alacaklar:     

      1-Ortaklardan alacaklar     

      2-İştiraklerden alacaklar     

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
      4-Personelden alacaklar     

      5-Diğer çeşitli alacaklar     

      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

   C-Mali duran varlıklar     

      1-Bağlı menkul kıymetler     

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük. karşılığı (-)     

      3-İştirakler     
      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)     

      5-İştirakler sermaye payları değer düşük. karşılığı (-)     

      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     

      8-Bağlı ortak. sermaye payları değer düşük. karşılığı 

(-) 
    

   D-Maddi duran varlıklar  39.729.618,65  45.265.317,49 

      1-Arazi ve arsalar     
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.524.119,39  5.132.964,34  

      3-Binalar 7.199.096,22  46.586.657,95  

      4-Tesis, makine ve cihazlar     
      5-Taşıtlar 289.050,45  382.161,56  

      6-Demirbaşlar 1.988.372,38  2.159.987,77  

      7-Diğer maddi duran varlıklar      
      8-Birikmiş amortismanlar (-) 7.580.822,03  8.996.454,13  

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 33.309.802,24    
    10-Verilen avanslar     

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  841.470,34  2.107.422,83 

      1-Haklar 954.103,17  2.285.276,32  

      2-Şerefiye     

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     

      5-Özel maliyetler     

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar      
      7-Birikmiş amortismanlar (-) 112.632.83  177.853,49  

      8-Verilen avanslar     

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar     

      1-Arama giderleri     

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      

      4-Birikmiş tükenme payları (-)     

      5-Verilen avanslar     

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  39.297,28  51.656,62 

      1-Gelecek yıllara ait giderler 39.297,28  51.656,62  
      2-Gelir tahakkukları     

   H-Diğer duran varlıklar     

      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     

      2-Diğer KDV     

      3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
      4-Diğer çeşitli duran varlıklar     

                        Duran varlıklar toplamı  40.611.814,04  47.480.421,12 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)  52.792.040,62  58.972.073,50 
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Marmara Teknokent AŞ 
                                                              31.12.2018 tarihli bilançosu                                               (Ek:1.1/c) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar     

  A-Mali borçlar  3.020,48  5.484,66 

     1-Banka kredileri     

     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-
) 

    

     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksit ve 

faizleri 
    

     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     

     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

     9-Diğer mali borçlar 3.020,48  5.484,66  

  B-Ticari borçlar  1.986.587,56  1.260.858,11 

      1-Satıcılar 1.956.587,56  1.260.858,11  

      2-Borç senetleri     

      3-Borç senetleri reeskontu (-)     

      4-Alınan depozito ve teminatlar 30.000,00    

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar  91.938,81  147.205,86 

      1-Ortaklara borçlar     

      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

      4-Personele borçlar 91.938,81  147.205,86  

      5-Diğer çeşitli borçlar     

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

   D-Alınan avanslar  36.965,92  495.207,64 

      1-Alınan sipariş avansları 36.965,92  495.207,64  

      2-Alınan diğer avanslar     

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri     

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri     

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  220.379,90  188.672,53 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 159.395,32  98.263,34  

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 60.984,58  90.409,19  

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş      

          vergi ve diğer yükümlülükler     

      4-Diğer yükümlülükler     

   G-Borç ve gider karşılıkları  
 

 
  

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karşılıkları     

       2-Dönem kârı peş. öden. vergi ve diğer yüküm. (-)     

       3-Kıdem tazminatı karşılığı     

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  149.732,50   

       1-Gelecek aylara ait gelirler 149.732,50    

       2-Gider tahakkukları     

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar     

       1-Hesaplanan KDV     

       2-Diğer KDV     

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları     

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  2.488.625,17  2.097.428,80 
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Marmara Teknokent AŞ 

                                                              31.12.2018 tarihli bilançosu                                               (Ek:1.1/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem   (TL) Cari dönem   (TL) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

   A-Mali borçlar  13.000.000,00  10.931.177,41 

      1-Banka kredileri 13.000.000,00  10.931.177,41  
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal. (-)     

      4-Çıkarılmış tahviller     
      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

      7-Diğer mali borçlar     

   B-Ticari borçlar   293.335,06  346.563,90 

      1-Satıcılar       

      2-Borç senetleri       

      3-Borç senetleri reeskontu (-)       
      4-Alınan depozito ve teminatlar 293.335,06   346.563,90  

      5-Diğer ticari borçlar       

   C-Diğer borçlar       

      1-Ortaklara borçlar       
      2-İştiraklere borçlar       

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar       

      4-Diğer çeşitli borçlar       
      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       

      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar       

   D-Alınan avanslar       

   E-Borç ve gider karşılıkları       

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları       

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları        

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları       

       1-Gelecek yıllara ait gelirler       
       2-Gider tahakkukları       

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi       

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV       
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  13.293.335,06  11.277.741,31 

                        Yabancı kaynaklar toplamı  15.781.960.23  13.375.170,11 

III-Öz kaynaklar:      

   A-Ödenmiş sermaye   534.886,22  5.784.886,22 

       1-Sermaye 500.000,00   5.750.000,00  

       2-Ödenmemiş sermaye (-)      

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.886,22   34.886,22  
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)       

   B-Sermaye yedekleri       

       1-Hisse senedi ihraç primleri       

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları       
       3-Diğer sermaye yedekleri       

   C-Kâr yedekleri   106.977,24  106.977,24 

       1-Yasal yedekler 106.977,24   106.977,24  

       2-Statü yedekleri       
       3-Olağanüstü yedekler       

       4-Diğer kâr yedekleri       

       5-Özel fonlar       

   D-Geçmiş yıllar kârları   35.445.534,13  37.338.655,76 

       1-Geçmiş yıllar kârları 35.445.534,13  37.338.655,76  

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   577.140,05   1.051.119,11 

       1-Geçmiş yıllar zararları (-) 577.140,05  1.051.119,11  

   F-Dönem net kârı (zararı)   1.499.822,85  3.417.503,28 

       1-Dönem net kârı  1.499.822,85   3.417.503,28  
       2-Dönem net zararı (-)       

                     Öz kaynaklar toplamı   37.010.080,39  45.596.903,39 

                     Pasif (Kaynaklar) toplamı   52.792.040,64  58.972.073,50 
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(Ek:1.1/e) 

BİLANÇO DİPNOTLARI 

1. Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş bulunan 

Ortaklarda kayıtlı sermaye tavanı YOK 

 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun Bakiyesi YOK 

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun  

Bakiyesi YOK 

 

3.   Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 29.000.000 TL 

 

4.   Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam Tutarı YOK  

 

5.  Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı YOK  

6.  Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı YOK 

7.  Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: YOK 

 

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : YOK 

 

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : YOK 

 

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: YOK 

  

 

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: YOK 

 

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOK 

 

 

 

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : 
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Türü        Tertibi      Adedi       Üsleri         Toplam Tutarı 

 NAMA         A         552.000      10                  5.520.000 TL 

            NAMA         B           23.000      10                     230.000 TL          

 

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOK 

 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip 

      ortakların : 

  Adı                 Pay oranı                Pay Tutarı 

 TÜBİTAK     96                 5.520.000 TL 

 

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıkların : 

 Adı        Pay oranı      Top. Sermayesi      Son Dönem Karı  YOK 

17. Stok değerleme yöntemi : 

     a) Cari dönemde uygulanan yöntem:           ortalama  

     b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:       ortalama  

     c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya 

     azalış (-) tutarı: YOK  

 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların Maliyeti:  19.930.607 TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların Maliyeti: YOK 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: YOK 

d) Varlık maliyetlerinde (+)  

- Birikmiş amortismanlarda (-):YOK 

 

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari  

      borçlar içindeki payları  

 

   Ticari Alacak                   Ticari Borç 

1- Ana kuruluş               0                             920,27 TL  

2- Bağlı ortaklık     ..................                     ................. 

3- İştirakler            ..................                     ................. 
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20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :25 

 

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: YOK 

 

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her 

türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 

etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)YOK 

 

23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOK 

 

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 0 TL 

 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

bunları çıkaran ortaklıklar : YOK 

 

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde 

edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOK 

 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk 

etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:YOK 

 

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı:YOK  

 

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve 

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar. 

 

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih. 21.03.2019                                 
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                                            Marmara Teknokent AŞ 

                                          2018 Yılı Gelir Tablosu                    (Ek:1.2/a) 

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A- Brüt satışlar 15.200.259,32 20.077.895,26 

      

B- Satış indirimleri (-) 1.935.137,41 1.625.887,64 

      

C- Net satışlar 13.265.121,91 18.452.007,62 

      

D- Satışların maliyeti (-) 8.020.972,04 11.688.608,12 

      

Brüt satış kârı veya (zararı) 5.244.149,87 6.763.399,50 

      

E- Faaliyet giderleri (-) 4.374.545,09 5.336.424,81 

      

Faaliyet kârı veya (zararı) 869.604,78 1.426.974,69 

      

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  757.176,41 2.556.620,63 

      

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 428.398,20 841.572,37 

      

H- Finansman giderleri (-)     

Olağan kâr veya (zarar) 1.198.382,99 3.142.022,95 

      

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 302.973,37 276.794,83 

      

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 1.533,51 1.314,50 

      

Dönem kârı veya (zararı) 1.499.822,85 3.417.503,28 

      

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 92.350,71 107.775,97 

      

Dönem net kârı veya (zararı) 1.407.472,13 3.309.727,31 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Marmara Teknokent A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 47 
 

(Ek:1.2/b) 

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

 

Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 

 

1.) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  

     a)   Amortisman giderleri   

           aa) Normal amortisman giderleri:1.480.853 - TL  

           bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri    

     b)   İtfa ve tükenme payları  

2.) Dönemin Karşılık giderleri: 60.976 YOK  

 

3.) Dönemin tüm finansman giderleri: YOK 

     

4.) Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müesseseye bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir: YOK 

 

5.) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam 

tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): YOK 

 

6.) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen 

faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): 

YOK 

  

7.) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 

tutarı:326.832 TL 

 

8.) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):YOK 

 

9.) Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi):ortalama maliyet 
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10.) Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmıştır. 

 

11.) Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini 

aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: YOK 

 

12.) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını 

ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: YOK 

 

13.)  Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve 

kar dağıtımı yapılmamıştır.  
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 (Ek:2.1) 
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Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1:Öneriler Listesi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Serbest Bölge alanında 

kiralanan kapalı alanlarla 

ilgili;  

-Kira sözleşmesinde 

belirtilmiş olan kira bedelinin 

tahsil edilmesi, ayrıca 

protokole istinaden alınması 

gereken gelir ortaklık payının 

alınması,  

-Ekonomi Bakanlığı’nın 

bilgisi dışındaki ortaklık 

faaliyetleri 

Hususlarında Ticaret 

Bakanlığınca başlatılan 

incelemenin takip edilmesi.  

 

 

8.2’de yer alan diğer bulgu ve 

önerilerin de yerine 

getirilmesi 

 

 

 

 

34-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

1 Satıştan iadeler hesabında 

bulunan yüksek meblağın, 

çoğunlukla yanlış bildirimden 

ve uygulamalardan 

kaynaklandığı, "610 Satıştan 

İadeler" hesabında biriken 

tutarların en aza indirilmesi 

hususunda kurucu ve yönetici 

şirket tarafından önlem 

alınması. 

 

35-36 

 


