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I. TOPLU BAKIŞ 
Dünyadaki teknopark fikri, ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin 

öncülüğünde yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grubun çabalarıyla 
Kaliforniya/ABD’de ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki adıyla “Silikon Vadisi” olarak 
bilinen bu Teknopark, dünyanın en çok tanınan teknoloji ve inovasyon merkezidir. 
Bugün Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo ve VeriSign gibi birçok küresel firma bu 
Teknoparkta yer almaktadır. Bu dönemde,  ABD’de faaliyete geçen diğer teknopark 
örnekleri, Kuzey Karolina Eyaletinde kurulan Araştırma Üçgeni Parkı ve Boston 
yakınlarındaki Massachusetts Institute of Technology çevresinde kurulan 128 sayılı 
Karayolu (Route 128)’dur. 

Araştırma Üçgeni Parkı (Research Triangle Park), 1959 yılında Kuzey 
Karolina’da kurulmuş, 1965 yılında IBM ve EPA şirketleri burada faaliyetlerine 
başlamışlardır. Boston, Route 128 teknoparkında da önceleri savunma sanayi projeleri, 
daha sonra bilgisayar ve diğer ileri teknoloji dallarının geliştiği görülmüştür. 

ABD’de yaşanan bu gelişmeler bazı Avrupa ülkelerini ve Uzak doğu ülkelerini 
etkilemiştir. Teknoparkların özellikle Avrupa ülkelerinde ortaya çıkması 1980’li 
yıllarda gerçekleşmiştir. 1990’ların sonlarında, birçok Asya devleti ekonomik 
rekabetin arttırılması ve Silikon Vadisinin başarısının kopya edilmesi için 
teknoparklara yatırım yapmaya yönelmişlerdir. Silikon Vadisindeki bu başarılar 
neticesinde, dünya genelinde büyük firmalar, devlet kuruluşları ve diğer 
üniversitelerin, küresel düzeyde teknopark projeleri yapma konusundaki girişimleri 
hızla artmıştır. 

Bilim Parkları Birliği (International Association of Science Parks-IASP)’nin 
istatistiki verilerine göre; Teknoparkların ilk kurulmaya başlandığı 1950’li yıllardan 
1970’lere kadar önemli bir gelişme olmamıştır. 1970’lerin ikinci yarısından itibaren 
teknoparklarda gelişmeler yaşanmıştır. 1980’lerin ikinci yarısı birçok teknoparkın 
kurulduğu dönem olarak göze çarpmaktadır. 2000’li yıllar ise dünyada teknoparkların 
kurulmasında en fazla gelişmenin yaşandığı yıllar olmuştur. 

Bilim Parkları Birliği (IASP), teknoparkı; “temel amacı, rekabet gücünü ve 
yenilik kültürünü geliştirmek suretiyle üyelerine değer artışı sağlamak olan, 
profesyonel yönetici tarafından yönetilen örgüt” olarak tanımlamaktadır. 
Teknoparklar, bir üniversite veya araştırma kurumunda ve/veya öncülüğünde üretilen 
bilginin ticarileşmesine imkan sağlamak ve böylece katma değeri yüksek ürünler elde 
etmek suretiyle bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaç edinen; Ar-Ge ve 
inovasyon temelli firmaları bünyesinde barındıran, yönetici veya işletici bir şirket 
tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım destek mekanizmalarına 
sahip ortamlardır.  

Teknoparklar büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak 
farklı isimlerle anılmaktadır. Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), 
Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı 
(Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Technology Development Zone), 
Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center), Teknoloji Koridoru 

ISayıştay   



 
 

 
 

(Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center),  İlk Aşama Merkezi 
veya İnkübatör (Incubator) kullanılan isimlerden bazıları olmakla birlikte, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde 
tek bir kavram kullanılmış, ancak konunun tarafları arasında teknoloji ve parkın 
kısaltılmış şekli olan “teknopark” kavramının kullanımı daha yaygındır.  

1980-2000 dönemi, Türkiye’de teknoparkların kuruluş çalışmalarının başladığı 
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 öngörülmüş ve 
MAM Teknopark projesi için ayrılmış olan alanın Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(08.06.2011 tarih ve 637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığı) ile yapılan protokol 
çerçevesinde Teknopark Serbest Bölge Projesi haline dönüştürülmesine karar 
verilmiştir.  

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 başlamıştır. 

II Sayıştay   



 
 

 
 

(Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center),  İlk Aşama Merkezi 
veya İnkübatör (Incubator) kullanılan isimlerden bazıları olmakla birlikte, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde 
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kısaltılmış şekli olan “teknopark” kavramının kullanımı daha yaygındır.  

1980-2000 dönemi, Türkiye’de teknoparkların kuruluş çalışmalarının başladığı 
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 öngörülmüş ve 
MAM Teknopark projesi için ayrılmış olan alanın Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(08.06.2011 tarih ve 637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığı) ile yapılan protokol 
çerçevesinde Teknopark Serbest Bölge Projesi haline dönüştürülmesine karar 
verilmiştir.  

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 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. 

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. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasındaki amaçların kısa sürede ve etkin bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için 4691 sayılı Kanun ile yönetici şirketler için, Ar-Ge 
firmaları için 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. 

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki teknopark bünyesinde hukuki statüleri 
birbirinden farklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi yer 
almaktadır. 

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. 

Kuruluşun son beş yılına ilişkin başlıca konsolide/bireysel bilgiler Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
  Artış veya 

azalış Son iki yıl  
farkı % 

Sermaye Bin TL 500 500 500 500 500 - - 
Ödenmiş sermaye “    500 500 500 500 500 - - 
Öz kaynaklar “    23.300 26.182 29.979 32.506 35.510 3.004 9,2 
Yabancı kaynaklar “    1.897 2.731 1.642 1.780 2.467 687 38,5 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar “    - - - -  - - 
Finansman giderleri “    - - - -  - - 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) “    11.253 12.518 12.715 16.868 32.299 15.431 91 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. “    3.886 4.862 5.868 6.461 6.965 504 7,8 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL 1 1 196 4.153 14.643 10.490 253 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 22 6 1 13 71 58 446 
Tüm alım tutarı Bin TL 4.367 5.003 5.299 3.309 4.498  1.189  36,0 
Kiralanabilir  alan:     

 
  

 
 

  
-Açık alan m² 78.737 78.737 80.925 83.761 83.761 0 0 
-Kapalı alan m² 15.446 15.481 15.481 16.438 16.438 0 0 
Kiralanan  alan:     

 
  

 
 

  
-Açık alan m² 61.540 41.270 43.548 47.294 47.294 0 0 
-Kapalı alan m² 14.183 13.925 5.242 6.778 6.922 144 2 
Firma sayısı:     

 
  

 
 

  
-TEKGEB Adet 30 33 62 62 101 39 62 
-TEKSEB “ 31 29 25 25 28 3 12 
Üretim maliyeti (Satışların maliyeti) Bin TL 11.266 12.705 12.281 7.577 7.818 241 3,1 
Üretim verimliliği (veya randımanı) :     

 
  

 
 

  
 -TEKGEB:     

 
  

 
 

  
-Açık alan  % 100 100 100 100 100 - - 
 -Kapalı alan % 100 91 100 100 100 - - 
-TEKSEB:     

 
  

 
 

  
-Açık alan % 78 52 52 52 52 - - 
-Kapalı alan % 91 90 24 32 33 8 3 
Net satış tutarı Bin TL 14.120 13.148 13.774 7.966 12.120 4.154 52,1 
Stoklar: “    - 

 
  

 
 

  
-Diğer stoklar “    28 68 76 44 29 (15) (34,0) 
İşçi (ortalama) “ 24 34 30 20 16 (4) (20) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 1.693 2.465 2.297 2.203 1.969 (234) (10,6) 
Cari yıla ilişkin:     

 
  

 
   

 
-İşçiler için yapılan giderler “    1.610 2.430 2.222 2.075 1.928 (147) (7,1) 
-İşçi başına aylık ortalama giderler TL 5.590 5.956 6.172 8.646 8.925 279 3,2 
Dönem kârına iliş. vergi ve diğ. Yas. yük. Bin TL 147 389 443 925 536 (389) (42,1) 
Tahakkuk eden vergiler “    167 448 557 1.015 2.011 996 98,1 
GSYH’ye katkı (üretici fiyatlarıyla) “    5.806 5.809 6.598 5.262 5.401 (396) (7,5) 
GSYH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) “    5.776 5.868 6.712 5.352 6.424 537 10 
GSMH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) “    5.776 5.868 6.712 5.352 6.424 537 10 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yön.) % 13 2 5 - 4 - - 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yön.) % 13 13 15 11 11 0 0 
Zararlılık %  - - - - - - - 
Faaliyet kârı veya (zararı) Bin TL 2.854 443 1.493 (2.073) 1.454 3.527 - 
Dönem kârı veya (zararı) “    2.880 3.271 4.240 3.452 3.540 88 2,5 
Bilanço kârı veya (zararı) “    22.659 25.541 29.337 31.929 38.287 6.358 19,91 
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Marmara Teknokent AŞ (“Yönetici Şirket”), TÜBİTAK MAM bölgesinde 
yaklaşık 62 hektar alan üzerine kurulu bulunan hukuki statüleri birbirinden farklı 
Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TEKGEB) 
Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyet gösteren girişimci firmaların, 4691 sayılı Kanun 
uyarınca Ar-Ge faaliyetlerinin bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp 
yürütülmediğini kontrol etmek ve bunlara idari hizmetler, sosyal hizmetler, teknik 
hizmetler, danışmanlık-destek hizmetleri, kuluçka hizmetleri ve teknoloji transfer 
hizmetleri sağlamakla yükümlü bulunmaktadır.  

Toplam 619.692 m2’ lik Bölge alanının 256.679 m2’lik bölümü sosyal ve idari 
tesis, arıtma tesisi, spor tesisi, rekreasyon, yeşil ve ağaçlık alanlar ile yollara 
ayrıldıktan sonra, kalan 363.013 m2’lik bölümü girişimci firmalar için kiralanabilir 
açık ve kapalı alanlar için bırakılmıştır. Bölgenin hali hazırda kiralanabilir açık 
(83.761 m2 ) ve kapalı (16.438 m2) alan toplamı 100.199 m2 olup, genişleyebileceği 
kiralık alanı (açık veya kapalı alanı)  262.814 m2’ dir. 

Buna göre kapalı alanlar, yönetici şirketin girişimci firmalara kira bedeli 
karşılığı kullandırabileceği ofislerin üst sınırını, açık alanlar ise Bölgenin mevcut 
şartlar ile genişleyebileceği alanları göstermesi bakımından önemlidir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde cari dönemde faaliyet gösteren firma sayısı  
101’dir. Aynı dönemde Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firma 
sayısı ise 28’dir. Böylece 2016 yılsonu itibarıyla her iki bölgede faaliyet gösteren 
toplam firma sayısı 129 olarak gerçekleşmiştir. 

Teknoparklarda yönetici şirketlerin yönetim tecrübeleri, Bölge başarısında 
önemli bir yere sahiptir. Bölgeye gelen firmaların tatmini ve arzuları Bölgenin 
başarısını ortaya koyarken; bu bağlamda, Bölgede kurulan ve faaliyetlerini 
sürdürebilen firma sayısı başarı kriteri olarak kullanılmaktadır. 

Ancak, TÜBİTAK MAM bölgesinde hukuki statüleri birbirinden farklı 
Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki girişimcilere 
uygulanan farklı mevzuat hükümlerinin yarattığı sıkıntılar yaşanmaktadır. Teknoloji 
Serbest Bölgesindeki Ar-Ge firmalarının vergisel avantajlarının ağırlıklı bölümünü 
4691 sayılı Kanun hükümlerinden sağladıkları, 3218 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatının öngördüğü dış ticaret desteklerinden yeterince faydalanamadıkları, 
dolayısıyla serbest bölge ve gümrük mevzuatı kapsamındaki ilave prosedür ve 
maliyetlere katlanmak zorunda kaldıkları; bu nedenle, Teknoloji Serbest Bölgesinde 
kuruluş tarihinden bu yana 85 firma “Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyet konulu” 
ruhsat alarak faaliyetlerine başlamasına rağmen 60 firma, ruhsatlarını iptal ederek 
gümrük ve serbest bölge prosedürü, mevzuat yoğunluğu nedeniyle bu bölgeden 
ayrılarak başka teknokentlere geçmiştir. 

4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, “Bazı Alanların Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 08.10.2012 tarih ve 
2012/3800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 20.10.2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak mevcut Teknoloji Serbest Bölgesinin alan ve sınırları 
Teknoloji Geliştirme Bölgesine dahil edilmek suretiyle alan genişletilmesi yapılmasına 
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rağmen, Ekonomi Bakanlığı bahse konu 2012/3800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
gerek 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve gerekse 637 sayılı Ekonomi 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4691 
sayılı Kanuna usul ve esas yönünden aykırı olduğu, söz konusu Bakanlar Kurulu 
Kararının 5 numaralı ekinde yer alan krokinin mevcut haliyle uygulanabilirliğinin 
bulunmadığı gerekçesiyle kararın düzeltilmesi gerektiğini belirterek Teknoloji Serbest 
Bölgesi alanı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanının birleştirilmesine izin 
vermemiştir. 

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı’nın TEKSEB’e ilişkin yeni kentsel planı 
onaylamaması karşısında sınır düzenlemesinin netleşmemesi, bu bölgede açık alan 
kiralama işlemlerinin durmasına ve Ar-Ge proje başvurularının alınamamasına 
sebebiyet vermektedir. 

Şirket, söz konusu belirsizliklerin artarak devam etmesi durumunda mevcut Ar-
Ge firmalarının da orta ve uzun vadede bölgeyi terk etmesi ve önemli gelir 
kayıplarının yaşanması riski ile karşı karşıya bulunmaktadır.  

2016 yılı faaliyet döneminde Bölgede 125 yerli, 4 yabancı girişimci firma; 
ağırlıklı olarak yazılım, ilaç, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, kimya ve havacılık 
teknolojileri olmak üzere otomotiv, savunma sanayi, elektronik, ilaç, enerji, makine ve 
teçhizat imalatı, telekomünikasyon, medikal-biomedikal ve diğer konularda toplam 
168 adet Ar-Ge ve inovasyon projesi üzerinde çalışmıştır. Bu kapsamda, 2016 yılında 
geliştirilen 14 adet yeni ürün ve/veya üretim teknolojisi ile 41 adet prototip ürün 
geliştirilmiştir.  

Girişimci firmaların rekabet gücünü ve başarısını belirleyen en önemli 
etkenlerden birisi de; Bölgede yapılan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ticari bir 
ürün veya üretim yöntemine dönüştürülerek patent, faydalı model, marka tescil ya da 
tasarım ile sonuçlanmasıdır. 2016 yılına kadar 41 adet patent sonuçlandırılmıştır.  

Girişimci firmaların 2016 yılı toplam hasılatı 334 milyon TL,  ihracatı 56 
milyon ABD Doları, ithalatı ise 0,9 milyon ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. 

Ar-Ge çalışmalarının tamamının başarılı olma şansının bulunmadığı ve Ar-Ge 
çalışmalarının olumlu ve olumsuz sonuçlar üretebilecek ya da sonuç üretemeyecek 
riskli bir çalışma alanı olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Ar-Ge çalışmaları 
nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji ekipman gerektireceği için oldukça yüksek maliyetli 
de olabilmektedir. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Ar-Ge çalışması sonucu 
çıkar elde edecek odakların bahsedilen bu riskleri ortak olarak yüklenmesi 
gerekmektedir. Devlet bu noktada çıkar elde edecek bir odak olarak Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri aracılığıyla Ar-Ge riskini paylaşmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergi dışı tutulması, Ar-Ge harcamalarının 
vergi indirimine konu edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel için vergi ve 
işveren sosyal güvenlik primi ödenmemesi şeklindeki teşvikler, teknoloji geliştirme 
faaliyetlerine verilen dolaylı desteklerdir.  

Türkiye’de teknolojinin geliştirilmesi amacıyla TBMM tarafından özel kanunlar 
çıkarılarak Hükümet düzeyinde de öncelikli politika olarak benimsenmiştir. Kanun 
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rağmen, Ekonomi Bakanlığı bahse konu 2012/3800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
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Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4691 
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Kararının 5 numaralı ekinde yer alan krokinin mevcut haliyle uygulanabilirliğinin 
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riskli bir çalışma alanı olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Ar-Ge çalışmaları 
nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji ekipman gerektireceği için oldukça yüksek maliyetli 
de olabilmektedir. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Ar-Ge çalışması sonucu 
çıkar elde edecek odakların bahsedilen bu riskleri ortak olarak yüklenmesi 
gerekmektedir. Devlet bu noktada çıkar elde edecek bir odak olarak Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri aracılığıyla Ar-Ge riskini paylaşmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergi dışı tutulması, Ar-Ge harcamalarının 
vergi indirimine konu edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel için vergi ve 
işveren sosyal güvenlik primi ödenmemesi şeklindeki teşvikler, teknoloji geliştirme 
faaliyetlerine verilen dolaylı desteklerdir.  
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çıkarılarak Hükümet düzeyinde de öncelikli politika olarak benimsenmiştir. Kanun 

 
 

 
 

koyucu ve hükümetin en temel amacı ülkedeki teknolojik birikimin hızla artmasını 
sağlamaktır. Bu amaçla bütçenin en önemli gelir kaynağı olan vergilerden 
vazgeçilmiştir. 

Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan teşvik türleri, vergi ve benzeri 
yükümlülükler yoluyla sağlanan destekler olup, bu çerçevede 2016 yılı için Bölgedeki 
girişimci firmalara sağlanan vergi istisna ve muafiyet tutarı 71,6 milyon TL, 
TÜBİTAK, KOSGEB ve AB Horizon-2020 programları tarafından proje bazında 
sağlanan doğrudan destek tutarı ise 20 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. 

2016 yılı faaliyetlerini 3,5 milyon TL tutarında dönem karı ile kapatan Yönetici 
Şirket’in, aynı dönem için üretici fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 5,4 
milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya katkısı 6,4 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Öneriler: 
Marmara Teknokent AŞ’nin 2016 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından 

yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1-6102 sayılı Türk ticaret Kanunun 367 ve 371 inci maddeleri uyarında iç 

yönergenin düzenlenmesi ve yönerge öncesi yönetim kurulu üyesi olmayanlarca 
imzalanan temsil yetkisi gerektiren tüm işlemlerin Yönetim kurulunun onayına 
sunulması, (Sayfa: 4), 

2- Genel Müdürle ilgili ücret tespitlerinin Ülkenin ekonomik gerçekleri ve 
şirketin mali yapısı dikkate alınarak Yüksek Planlama Kurulu kararları kıyas alınarak 
düzenlenmesi uygun olacağı ve üst yöneticilere ödenen ücret ve mali hakların faaliyet 
raporunda gösterilmesi, (Sayfa: 10-11), 

3- Karara katılan yönetim kurulu üyelerince imzalanmaması sonucu geçerliliği 
sakatlanan skalaya göre hesaplanan ücretlerin geri alınması ve ayrıca skala doğru 
kabul edilse bile skala ve yönetim kurulu kararına uymayan genel müdüre yapılan 
fazla ödemelerin sorumlulardan alınması, (Sayfa: 11-12), 

4- Marmara Teknokent Yönetici Şirketinde tam zamanlı olarak çalışan 
personelin aylıksız izinli olmaması 4691 yasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla fazla alınan ikinci ücretin iadesi ve görevlendirmenin yasal düzenlemelere 
uygun hale getirilmesi, (Sayfa: 12), 

5- Şirkette kısmi zamanlı olarak görevlendirilen üniversite personelinin hafta içi 
çalışma sürelerinde, Şirketçe yürütülecek ARGE projelerinde araştırmacı olarak 
görevlendirilmesinin sağlanması ve bu görevlilerin görevlendirme amacı ve 
görevlendirme süreleri dışında aldıkları ders ücret. v.b ödemelerinin gelir vergisine 
tabi tutulması ve ilgili üniversitelerin döner sermayesi ile ilişkilendirilmeleri, (Sayfa: 
12-13), 

6- Fazla verilen ikramiyenin alınması ve Personel Çalıştırma Usul ve Esasların 
29 uncu maddesinin 6772 sayılı kanunun ek-1.maddesi kapsamında düzenlenmesi, 
(Sayfa: 14), 

7- Belli unvandaki görevlilerin kurumca verilen kredi kartı kullanması belli 
harcamaları yapması için Yönetim Kurulunca karar alınması ve Kredi Kartları ile 
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yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde kart ekstreleri esas alınarak fiş ve fatura 
dökümünün ilgili harcama kalemlerinde muhasebeleştirmesi ve fiş ve fatura ibraz 
edilmeyip kanunen kabul edilmeyen giderlere atılan tutarların kullanıcılardan tahsil 
edilmesi, (Sayfa: 25-26), 

8- Şirkette 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 237 sayılı Taşıt Kanunu 
kapsamında makam aracı tahsis edilen unvanda personel olmadığından tüm araçlar 
hizmet aracı kapsamında kullanılabilecektir. Kanunun 14 üncü maddesinde ön görülen 
yazıların araçlara yazılması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye hudutları dışında 
görevlendirmelere özen gösterilmesi ve il hudutları dışındaki ikamet edenlerin resmi 
taşıtla ikametlerinden işe götürülüp getirilmemesi hususuna riayet edilmesi, (Sayfa: 
26-27), 

9- Fazla hesaplanan yurt içi ve yurt dışı harcırah bedellerinin ilgili personelden 
geri alınması, davet edenlerce tüm giderleri karşılanan yurt dışı seyahatlerle ilgili 
yapılan harcırah ödemelerinin geri alınması, fazla ödenen konaklama giderlerinin geri 
alınması için çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca Şirket, sermayesinin %96’sı 
kamuya ait olan bir şirket olduğundan, 631 sayılı KHK belirtilen üst sınır olan 1.5 katı 
geçmemek üzere ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde harcırahla ilgili usul ve 
esasların belirlenmesi, (Sayfa: 27-28), 

10- 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, (Sayfa: 36), 
11- Genel Müdür tarafından imzalanan protokollerin içeriğinin yönetim kurulu 

onayından geçmesi ve Protokoller nedeni ile kurumun hak ve borçlarının muhasebe 
sisteminde gösterilmesi ve kurumlarının isminin kullanılmasında ilgili kurumların 
yetkili organlarından izin alınması, (Sayfa: 36-37), 

12- İdare ve Kuluçka binası yapım işinin sözleşmesinde avans ödemesi 
yapılmayacağına dair hüküm varken, hakediş öncesinde işin yüklenicisine ve yüklenici 
adına malzeme firmasına yüklenici hesabına avans niteliğinde ödeme yapıldığı 
belirlendiğinden, avans niteliğindeki 3 adet ödemenin yapıldığı tarihler ile mahsup 
edildiği hakediş tarihleri arasındaki süreler için yasal faizin uygulanarak işin 
yüklenicisinden tahsil edilmesi, (Sayfa: 45-47), 

13- İdari Bina ve Kuluçka Merkezi yapım işi ile ilgili alım, satım ve edimin ifasını 
etkileyecek nitelikte olduğu ve kurum kaybına yol açtığı değerlendirilen hususların Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca incelenmesi, (Sayfa: 48-51), 

14- Gerekli izinler alınmadan onaylı projeye dayanmayan ve gerçekleşmeyen 
yatırım için yapılan 498 010.10 TL giderin sorumlulardan alınması, (Sayfa: 51-53), 

15- Yapım ve onarım işlerinde iş teslim tarihindeki gecikmelerle ilgili gecikme 
cezalarının faiziyle birlikte sorumlulardan alınması, (Sayfa: 53-55), 
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yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde kart ekstreleri esas alınarak fiş ve fatura 
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edilmeyip kanunen kabul edilmeyen giderlere atılan tutarların kullanıcılardan tahsil 
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yapılan harcırah ödemelerinin geri alınması, fazla ödenen konaklama giderlerinin geri 
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onayından geçmesi ve Protokoller nedeni ile kurumun hak ve borçlarının muhasebe 
sisteminde gösterilmesi ve kurumlarının isminin kullanılmasında ilgili kurumların 
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16- Yapı denetime ihtiyaç bulunmadığı halde yapı denetim hizmeti satın 
alınması, Şartname ve sözleşmede yapı denetim ücretinin yüklenici tarafından 
karşılanacağı belirtilmesine rağmen şirket tarafından karşılanması nedeniyle ortaya 
çıkan şirket kaybının ilgililerden alınması, (Sayfa: 55), 

17- Şirket tarafından karşılanan ancak yüklenici tarafından karşılanması 
gereken inşaat koruma giderlerinin yükleniciden tahsil edilmesi, (Sayfa: 56), 

18- İdare Binası ve Kuluçka Merkezi yapım işinde, sözleşme ve şartname 
gereği Şirkete tahsis edilen aracın akaryakıt giderlerinin toplam tutarının yükleniciden 
alınması, (Sayfa: 56), 

19-Yönetici Şirket tarafından yatırım faaliyetleri kapsamında inşaasına devam 
edilen İdare ve Kuluçka Binası yapım işinde, işin sözleşmesine aykırı olarak %10’un 
üzerinde iş artışına karşın gerekli işlemlerin yapılmaması, iş kapsamında yapılması 
zorunlu olan bir kısım imalatların iş kapsamından çıkartılarak Yönetici Şirket 
tarafından temini ile sözleşme kapsamındaki imalatlar tamamlanmadan ve işletmeye 
açılmaya hazır hale gelmeden geçici kabul işlemlerinin başlatılması hususundaki 
işlemlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca incelenmesi, (Sayfa: 57-64),  

20- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:11) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Sonuç: 
Marmara Teknokent Anonim Şirketi’nin 03.03.2017 tarihindeki kendi genel 

kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 3.540.065,10 Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat 
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. 

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 inci maddesi hükmü 
uyarınca “ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak kabul edilmiş, TÜBİTAK Bilim 
Kurulu’nun 04.03.2002 tarih ve 100 sayılı kararıyla “TÜBİTAK MAM Teknoloji 
Serbest Bölgesi”nin 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 üncü maddesinin (k) bendinde; Yönetici Şirket, bu 
Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden 
sorumlu şirket olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre Bölge Yönetici Şirketi, “Marmara Teknokent AŞ” ticaret unvanıyla 
13.06.2003 tarih ve 5819 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak 
kurulmuş ve bu tarihten itibaren TÜBİTAK MAM Teknoparkının yönetim ve işletme 
sorumluluğu, 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü uyarınca “Marmara 
Teknokent AŞ”ye bırakılmıştır. Yönetici Şirket’in işletme adı 28.03.2008 tarihinde 
yapılan Genel Kurul kararı ile “MARTEK” olarak tescil ve ilan edilmiştir.  

Yönetici Şirket, “TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi” ile “TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi”ni 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), 
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası-SATSO (%1) ve Kocaeli Sanayi Odası-KSO (%1) 
yer almakta olup, Yönetici Şirket’in kuruluşundan bu yana ortaklık yapısında ve 
hisselerinde her hangi bir değişiklik olmamıştır. 

TÜBİTAK MAM’ın 03.02.2003 tarih ve 1842 sayılı başvurusu üzerine, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı (08.06.2011 tarih ve 637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığı)  
tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesinin bir yönetici 
şirket tarafından, Serbest Bölgeyi işletecek bir şube oluşturması kaydıyla işletilmesi 
uygun görülmüştür. Bakanlar Kurulu’nun 03.09.2003 tarih ve 2003/6137 sayılı Kararı 
ile de TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesini kurup işletmekle Marmara 
Teknokent AŞ yetkili kılınmıştır 

Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun 19.03.2004 tarih ve 2004/4 sayılı 
kararıyla; TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesini işletebilmesi için, söz konusu 
bölgede şube açılması ve Şirket sermayesinin yarısının şubeye tahsis edilmesi kabul 
edilmiş; 17.04.2004 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (08.06.2011 tarih ve 637 sayılı 
KHK ile Ekonomi Bakanlığı) ile Yönetici Şirket arasında düzenlenen yeni bir 
sözleşme ile daha önce TÜBİTAK MAM ile imzalanmış bulunan 27.01.2000 tarihli 
sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükler, 22.10.2003 tarihi itibarıyla “Yönetici 
Şirket” Marmara Teknokent AŞ’ye devredilmiştir.  

Yönetici Şirket’in Teknoloji Serbest Bölgesi şubesi 27.05.2004 tarihinde ticaret 
siciline tescil ettirilerek ilan edilmiştir. Böylece Yönetici Şirket, “Merkez” ve “Şube” 
olarak iki ayrı tüzel kişiliği haizdir. Şirketin “Merkezi”, 2003 yılında TÜBİTAK 
Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi “yönetici şirketi”; “Şubesi” ise, 
2004 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi “kurucu, 
işleticisi” olarak yapılandırılmıştır. 

Marmara Teknokent AŞ, bu yapısıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında “Yönetici 
Şirket” statüsünde olup, faaliyette bulunduğu TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki 
teknopark bünyesinde hukuki statüleri birbirinden farklı “Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi” ve “Teknoloji Serbest Bölgesi” yer almaktadır. 

Yönetici Şirket, 4691 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge faaliyetlerinin bölgede 
geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve bölge 
içindeki firmalara İdari hizmetler, sosyal hizmetler, teknik hizmetler, danışmanlık ve 
destek hizmetleri, kuluçka hizmetleri ve teknoloji transfer hizmetleri sağlamakla 
yükümlü olup, Yönetici Şirket’in amaç ve faaliyet konuları Ana Sözleşmenin 3 üncü 
maddesinde ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.  

Buna göre Yönetici Şirket’in temel görevleri ve amacı özetle; 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamında; 

TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak 
teknoloji yoğun alanlarda ülke kabiliyet ve rekabet gücünün gelişmesini teminen 
yatırım imkanları yaratmak; Karar alıcıların, girişimcilerin ve araştırmacıların 
beklentilerine cevap verebilecek, yüksek vasıfta çalışma ortamları oluşturmak, 
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bölgenin bakım ve idamesini sağlamak; TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki Araştırma 
Enstitüleri ile Teknokent şirketleri arasında işbirliğinin oluşturulmasına katkıda 
bulunmak; Bölgede faaliyet gösteren firmaların, ulusal ve uluslararası pazarlarda 
tanıtılmaları ve Pazar payı almaları konusunda destek sağlamak; TÜBİTAK 
Enstitülerinin Ar-Ge ve teknoloji konularındaki bilgi ve tecrübelerini TÜBİTAK 
Marmara Teknokent firmalarına tanıtmak, firmaların TÜBİTAK altyapı, laboratuar, 
makine-teçhizat analiz avantajlarından faydalanmalarını sağlamak; Teknoloji yoğun 
üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve yüksek 
teknolojilere uyumunu sağlamak; Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek 
teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik 
altyapıyı sağlayarak bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır.  

Yönetici Şirket, Ana Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine tabi olmakla birlikte; Yönetici Şirket’in Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin sorumlulukları 4691 sayılı Kanun, 
yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili konularda 
yayımlanan usul ve esaslar; Teknoloji Serbest Bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesine 
ilişkin sorumlulukları ise 3218 sayılı Kanun, 4691 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleriyle detaylı şekilde düzenlenmiştir.  

Yönetici Şirket’in vizyonu; yüksek teknolojilerin, araştırma ve teknolojik 
geliştirme faaliyetleriyle ülke sanayine kazandırıldığı ve ekonomik değere 
dönüştürüldüğü önder bir teknokent olmaktır. Misyonu ise, Türkiye’nin rekabet 
gücünü artıracak yüksek teknoloji geliştiren ve üreten firmalara sunduğu altyapı-
üstyapı olanaklarıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek                       
“ teknolojinin sinerji merkezi “ olmaktır. Bu kapsamda Yönetici Şirket, yönetim 
kurulu kararlarıyla uzun vadeli stratejik planlar yapmaktadır. İlk olarak 2008-2012 
yıllarını kapsayan, ikinci olarak 2014-2018 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik 
planlar yapılarak yürürlüğe alınmıştır. 

Yönetici Şirket’in merkezi Kocaeli ili Gebze ilçesi olup, Yönetici Şirket’in 
kurduğu ya da hissedarı olduğu herhangi bağlı ortaklık veya iştiraki bulunmamaktadır. 

Yönetici Şirket’in iç mevzuatı, Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan 
çeşitli düzenlemelere ait usul ve esaslar ile 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 hükümleri  uygulanmaktadır. 

Yönetici Şirketin dış denetimi, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca; 
31.07.2008 tarihinden, 19.12.2010 tarihine kadar 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK 
hükümlerine göre TBMM ve Yüksek Denetleme Kurulu’nun idari, mali, hukuki ve 
teknik yönlerden sürekli denetimine tabi tutulmuş, bu tarihten sonra 3346 sayılı Kanun 
ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay’ın denetimine tabi 
bulunmaktadır. 
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İmza Yönergesinin Olmaması: 
Marmara Teknokent Anonim Şirketi; 4691 sayılı Kanuna uygun anonim şirket 

olarak kurulmuş bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu bir Yönetici Şirkettir. Bu 
nedenle, 4691 sayılı Kanun ve buna ilişkin çıkartılmış yönetmeliklerin yanında 6102 sayılı 
Türk Ticaret kanunu ve buna ilişkin alt düzenlemelere uymak zorundadır. 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunun 367 nci maddesinin 1 inci fıkrası; “Yönetim kurulu esas 
sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, 
kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 
devretmeye yetkili kılınabilir. 

Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, 
tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü 
olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer 
menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, 
yazılı olarak bilgilendirir.” hükmü ile aynı maddenin 2 nci fıkrası; “Yönetim, 
devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.” Hükmü esas 
sözleşmede hüküm bulunması kaydı ile kısmen ve tamamen üçüncü şahıslara duyurulmuş 
bir iç yönergeyle devredilmesine imkân tanımıştır. Burada devredilen yönetim yetkisi 
olup temsil yetkisi 370 inci maddenin ikinci fıkrası “Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir 
veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 
yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.” Kapsamında mümkündür. 
Devire ilişkin esaslar kanunun 371 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu nedenle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kanunun 367 ve 371 nolu maddeleri uyarınca; 1-  İç yönergenin tescili kabulü ve 
onaylanmasına ilişin Yönetim kurulu kararı, 2- Kanunun 367, 371 ve 629 uncu 
maddelerine göre düzenlenmiş Şirket işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkilileri A, B, 
C, D, E, F şeklinde gruplardan oluşacak şekilde belirleyen Yönetim Kurulu Üyelerince 
imzalanmış İç Yönerge,3- Şirketin temsil ve ilzamına ait Ticaret sicil Müdürlüğüne tescil 
ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmış İç 
Yönergenin bulunması gerekmektedir. Ancak denetim sırasında kanunda gösterilen 
muhtevaya sahip iç yönerge ibraz edilmemiştir. 

6102 sayılı Türk ticaret Kanunun 367 ve 371 inci maddeleri uyarında iç yönergenin 
düzenlenmesi ve yönerge öncesi yönetim kurulu üyesi olmayanlarca imzalanan temsil 
yetkisi gerektiren tüm işlemlerin Yönetim kurulunun onayına sunulması önerilir. 

B- Teşkilat 
1- Teşkilatın yapısı 
Ana sözleşmeye göre Yönetici Şirket’in organları genel kurul ve yönetim kuruludur. 

Genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmış bulunan Yönetici Şirket’in organizasyon şeması 
yeniden düzenlenerek, 23.12.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe 
alınmıştır. Yönetici Şirket, doğrudan Genel Müdüre bağlı destek birimleriyle, İş Geliştirme ve 
Proje İzleme, Mali ve İdari İşler, Teknik İşler Birimleri, Teknoloji Transfer Ofisi Birimi 
şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Yönetici Şirket’in Teşkilat Şemasına Raporun Ekler bölümünde (Ek:1) yer verilmiştir. 
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İmza Yönergesinin Olmaması: 
Marmara Teknokent Anonim Şirketi; 4691 sayılı Kanuna uygun anonim şirket 
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2- Genel kurul 
Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre 500.000 TL sermaye ile anonim şirket 

şeklinde kurulmuş bulunan Yönetici Şirket’in kurucu ortakları arasında TÜBİTAK 
(%96), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (%1), İstanbul Sanayi Odası (%1), 
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası (%1), Kocaeli Sanayi Odası (%1) yer almaktadır. 
Yönetici Şirket’in sermayesi,  her biri 10 TL değerinde 50.000 hisseye ayrılmış olup; 
bu sermaye (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. (A) grubu hisseler 
TÜBİTAK’a, (B) grubu hisseler diğer ortaklara aittir. Yönetici Şirket’in kuruluşundan 
bu yana ortaklık yapısında ve hisselerinde her hangi bir değişiklik olmamıştır.  

Ana Sözleşmenin 8 inci maddesine göre; yukarıdaki hissedarlardan oluşan 
Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket’in 
hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü 
Genel Kurul ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel 
Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri 
toplamının, Şirket sermayesi itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. 
Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409 uncu maddesinde yazılı 
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu 
toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  

Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 27.03.2017 tarihinde 
Şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; 2016 yılı bilanço, kâr ve 
zarar hesapları onaylanarak, yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.  

Genel Kurul toplantısında ayrıca Şirketin 2016 yılında elde ettiği kârın, 2017 
yılında Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yapılacak 
yatırım, inşaat, bakım, onarım vb. giderler için kullanılması kabul edilmiş; Yönetim 
Kurulu üyelerine bir sonraki genel kurula kadar yapılan her toplantı için toplantıya 
katılım sağlama koşulu ile toplantı başına net 1.500 TL ücret (huzur hakkı) 
ödenmesine karar verilmiştir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerin denetim kurulu 
üyesi bulundurma zorunluluğu kaldırıldığından Yönetici Şirket, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 397 nci maddesi uyarınca yeminli mali müşavirlik şirketince 
denetlenmektedir.  

3- Karar organı 
Ana Sözleşmenin 7 nci maddesine göre, Yönetici Şirket’in işleri ve idaresi 

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen 5 kişilik 
bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu’nun 1 üyesi (A) grubu 
hissedarının göstereceği adaylar arasından, 4 üyesi (B) grubu hissedarlarının 
göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim 
kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi bitmiş üye yeniden 
seçilebilir. 

Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket 
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 
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için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını 
taşıması gereklidir. 

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 
2015 yılı faaliyet döneminde yaptığı 13 oturum neticesinde toplam 120 karar istihsal 
etmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu üyelerini gösteren tabloya, raporun iç kapaktan sonra 
gelen ikinci sayfasında yer verilmiştir. 

4-Yürütme organı 
Yönetici Şirket’in yürütme organı; Yönetim Kurulu tarafından atanan bir genel 

müdür ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine 

göre, Bölge yönetici şirket genel müdürü olarak atanacaklarda, en az lisans 
derecesinde üniversite mezunu olmak şartı aranmaktadır. 

Yönetici Şirket’te 13.05.2014 tarihinden bu yana Dr. Orhan ÇÖMLEK Genel 
Müdür olarak görev yapmaktadır. 

Yönetici Şirket genel müdürü atandığı usul uygulanmak suretiyle yönetim 
kurulu tarafından görevden alınabilmektedir. 

5- Servisler 
Yönetici Şirket’in organizasyon şemasında yer alan hizmet birimlerinden, 

raporun diğer bölümlerinde değinilmeyen birimlerin çalışmalarına aşağıda özetle yer 
verilmiştir. 

- Hukuk işleri 
Yönetici Şirket’in hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı Hizmet Alımı 

esaslarına göre yürütülmektedir. Bu çerçevede Yönetici Şirket’te vekalet akdi ile 
çalıştırılan 2 sözleşmeli avukat görev yapmaktadır. Sözleşmeli avukatlar ile Yönetici 
Şirket tarafından hazırlanan tip “Hukuk Müşavirlik Sözleşmesi” akdedilmiştir. Söz 
konusu Sözleşme ile Avukatlar üzerine aldığı iş, müvekkillerin, Alacaklı veya Borçlu 
bulunduğu veya bulunacağı resmi, özel ve/veya tüzel şahıslarla olan tüm hukuki 
problemlerinde, karşı tarafla görüşmek veya hukuki zeminde yapılması gerekli her 
türlü önlemi almak, dava/takip açmak ve her tür yasal yollara başvurmak, danışmanlık 
hizmeti sunmak sureti ile adı geçen işlerin protokol veya yasal süreç neticesinde 
sonuçlandırılmasına yönelik olarak takip etmek, müvekkil tarafından verilecek özel 
yetki gereğince devlet daireleri ile özel ve tüzel kişilere karşı, adli, idari ve vergi 
yargısı mercilerinde, icra ve iflas daireleri ile icra tetkik mercilerinde Yönetici Şirket’i 
temsil etmekle yükümlü kılınmışlardır. Avukatlara bu işleri yapmak için umumi 
vekaletname verilmiştir. 

 Yönetici Şirket hukuk müşavirliğinden temin edilen bilgilere göre 31.12.2016 
tarihi itibarıyla Şirket tarafından ve/veya Şirket aleyhine açılmış olan dava ve icra 
takipleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2: Dava ve İcra Takip Dosyaları Tablosu 

Dava dosyaları 

2015 yılından 
devir 

2016 yılında 
2017 yılına 

devir Şirket’in 
açtığı 

Şirket’e  karşı 
açılan 

Şirket lehine 
sonuçlanan 

Şirket 
aleyhine 

sonuçlanan 

Adet Tutar 
Bin TL Adet Tutar 

Bin TL Adet Tutar 
Bin TL Adet Tutar 

Bin TL Adet Tutar 
Bin TL Adet Tutar 

Bin TL 
İdari -            
Hukuk 1 142 - - - - 3 157 - - 3 157 
İş 42  278 - - 45 58 - - - - 45 58 
İcra 23 567 3 33 - - - - - - 26 600 
Vergi - - - - - - - - - - - - 
Ceza - - - - - - - - - - - - 

Toplam 54 1.025 3 33 45 58 3 157   74 815 

Tabloda yer alan dava tutarları ilk dava dilekçesinde beyan edilen tutarları 
göstermektedir. 

Yönetici Şirket tarafından açılmış olan ve halen devam eden dava ve icra 
takiplerinin konusunu ağırlıklı olarak çeşitli alacak davaları teşkil ederken; Şirket 
aleyhine açılmış ve halen devam eden davaların konusunu ise, kıdem ve ihbar 
tazminatı alacakları ile çeşitli alacak davaları oluşturmuştur. 

- Teftiş ve İç Kontrol Sistemi 
4691 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci madde hükümleri uyarınca; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu, Yönetici Şirket ve girişimcilerin faaliyet ve 
uygulamalarını gerekli gördüğü durumlarda denetlemektedir. Denetim sürecinde 
Yönetici Şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına 
vermekle yükümlüdür. Denetim sonucunda hazırlanan rapor, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır. 

- Danışmanlar 
Yönetici Şirkette hukuk danışmanlığı ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri 

dışında 4691 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında Gebze Teknik 
Üniversitesinden 4 öğretim üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesinden 1 öğretim üyesi, 
Düzce Üniversitesinden 1 öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 akademisyen kalite, 
kentsel tasarım, idari ve Ar-Ge binası projesi, eğitim, yüksek lisans, TÜBİTAK- 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) ve KOSGEB konularında kısmi 
zamanlı olarak danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir.  

Yönetici Şirket, 2016 yılında söz konusu 6 danışman için toplam 120.000 TL 
tutarında danışmanlık ücreti ödemiştir. 

- Teknoloji Transfer Ofisi 
Yönetici Şirket tarafından 01.04.2015 tarihinde faaliyete geçirilen Teknoloji 

Transfer Ofisi’nde 1 uzman,  Teknoloji Transfer Ofisi’ni aktifleştirmek ve bu amaçla 
kurumlar ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri vermek, teknoloji işbirliği çerçevesinde işbirliğini artırmak, AB Projeleri, 
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Ekonomi Bakanlığı Hizmet Sektörü Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (HİSER) Projeleri ile 
Horizon-2020 projelerini yürütmek, ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon 
çalışmalarını sağlamak üzere tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.  

Yönetici Şirket tarafından 2016 yılında söz konusu uzman için yapılan ücret 
ödemelerinin toplamı 70.000 TL tutarındadır. 

C- Personel durumu  
1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler  
Yönetici Şirket’in 2016 yılına ait personel kadroları ile çalışan personelin 

ortalama ve yılsonu mevcutları, önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 3’te 
gösterilmiştir.  

Tablo 3: Personel Kadroları Tablosu   

Personel 

2015 2016 
Çalışan Personel Norm Program Çalışan Personel 

Ortalama Yıl sonu kadro kadro Ortalama Yıl sonu 
Kişi kişi sayı sayı kişi kişi 

İşçiler:           
    1)Sürekli işçiler               
      - Kapsam dışı 20 20 16 16 18 16 

Toplam 20 20 16 16 18 16 
Yüklenici işçileri - 43    45 

Norm kadro sayısı 16 kişi olarak tespit edilmiştir.  
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 personel politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile 
personelin işe alınması, çalışma şartları ve nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, hak, 
ödev ve sorumlulukları, görevde yükselmeleri ile sicil, disiplin ve diğer özlük işlerine 
ilişkin usul ve esaslar; Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.09.2003 tarihli ve 1/33 sayılı 
kararı ile yürürlüğe alınmış ve yine yönetim kurulu kararları ile günümüze kadar 
birçok değişiklik yapılmış bulunan “Marmara Teknokent AŞ Personel Çalıştırma Usul 
ve Esasları”nda ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. 

Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunlara ilişkin diğer ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanmaktadır. 

Yönetici Şirket’in faaliyetleri (Y), (A), (B) ve (C) hizmet gruplarına bölünmüş 
personel vasıtasıyla yürütülmektedir. (Y) Hizmet Grubunda; Genel Müdür, Danışman,  
(A) Hizmet Grubunda; Başuzman, Uzman, Uzman Yardımcısı, Başmühendis ve 
Mühendis, (B) Hizmet Grubunda; Memur, Sekreter, Uzman Teknisyen, Teknisyen, 
Uzman Tekniker ve Tekniker, (C) Hizmet Grubunda; Şoför ve Hizmetli kadro unvanlı 
personel yer almaktadır. 
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2016 yılsonu itibarıyla kayıtlı 16 personelin, 1’i (Y) hizmet grubunda, 3’ü (A) 
hizmet grubunda, 10’u (B) hizmet grubunda, 2’si (C) hizmet grubunda yer alan kadro 
unvanlarında görev yapmaktadır. Bu personelin genel müdür dışında 10’u Yönetici 
Şirket “Merkezi”nde Teknoloji Geliştirme Bölgesine, 6’sı Yönetici Şirket “Şubesi”nde 
Teknoloji Serbest Bölgesine hizmet vermiştir. 

Yönetici Şirket’in toplam personel kadrosu, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim 
Kurulu kararı ile belirlenir. Yıl içinde, yeni kadroların ihdası veya iptali aynı yöntemle 
yapılır. Yönetim Kurulu’nca onaylanan toplam kadro içerisindeki boş kadroların 
ihtiyaca göre dağılımı ve unvanlara dönüştürülme işlemi Genel Müdür onayı ile 
yapılır. Yönetici Şirket’te görev yapan tüm personel (kısmi süreli çalışanlar dahil) bir 
kadroya atanır. Ancak, ihtisas ve tecrübe gerektiren personele (Hukuk Müşaviri, Mali 
Müşavir, Danışman vb) ihtiyaç duyulması halinde bu personelin; eğitim durumu, iş 
tecrübesi ve emsali değerlendirilmek suretiyle, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim 
Kurulu Başkanının Oluru ile ataması yapılabilir. 
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2- Personele yapılan harcamalar  
2016 yılında tüm personele yapılan ücret, ek ödeme, sosyal gider niteliğindeki 

harcamaların ayrıntısı önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 4: Personele Yapılan Harcamalar Tablosu   
  2015 2016 

 Harcanan  Harcanan 

Personele yapılan        
Geçmiş 

yılla   
Harcamalar 

 
Kişi 

başına Ödeneğin     
ilgili 

ödeme  
Kişi 

başına 
 Toplam 

harcama 
ayda 
düşen 

son 
durumu Esas  ücretler Ek  ödemeler Sosyal  giderler 

Cari yıl 
toplamı 

ve geri 
alışlar 

Toplam 
harcama 

ayda 
düşen 

  Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
A-Yönetim Kurulu 
üyeleri ve  denetçiler 36 - 39 41 - - 41 - 41 - 

(kurum dışı)           
B-Sürekli İşçiler                           
(Kapsam dışı) 2.167 8.646 1.975 1.682 13 233 1.928 - 1.928 8.925 

Toplam 2.203 - 2.014 1.723 13 233 1.969  1.969 - 
Geçen yıl toplamı - - 2.203 1.828 9 274 2.203 - 2.203 - 

Fark - - 189 142 - 231 189 - 189 - 
Yüklenici işçileri         2.414 - 

Yönetici Şirket personelinin ücretleri, Personel Çalıştırma Usul ve Esasları’nın 
4 No.lu Eki’ni teşkil eden “Martek Ücret Skalası”nda belirlenmiş olup, her yıl Aralık 
ayında Yönetim Kurulu tarafından yapılan zam oranlarına göre güncellenir. Yıl içinde 
yapılacak diğer artışlar, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe 
girer. 

Yönetici Şirket’te kadrolu çalışan personele; bir tam yıllık çalışması 
karşılığında yılda iki ikramiye verilir. Şirket’in yararları yahut işin niteliği gibi 
nedenlerle mesai saati haricinde veya hizmet verilen firmaların çalışma saatlerinde 
yapılamayacak işler için fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışmalar, 4857 sayılı İş 
Kanunu kapsamında yer alan sınırları aşamaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek 
ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi 
suretiyle ödenir. Ayrıca fazla çalışma yapan personele ulaşım ve yemek hizmeti 
sağlanır. Fazla çalışma yapan personelin özel aracı ile gelmesi halinde beyan edilen 
her 10 km için 1 litre kurşunsuz benzin bedeli ödenir.  

Yönetici Şirket personeline bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu ile sağlanan 
haklar dışında ayrıca ulaşım, yemek, kreş ve giyim yardımı yapılır. Ancak, söz konusu 
bu ödemeler başka hiçbir ödemeyi etkilemeyeceği gibi, müktesep hak da oluşturmaz.  

Yönetici Şirket’te 2016 yılında çalışan personelin işverene aylık ortalama 
maliyeti, önceki döneme göre %40,1 oranında artarak 8.646 TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Personelle ilgili ücret ve ikramiyelerin incelenmesi:     
1- Genel Müdür Maaşının Faaliyet Gelirleriyle Orantısız Olması, Ülkenin 

Ekonomik Gerçekliği İle Bağdaşmaması: 
Marmara Teknokent A.Ş aktif büyüklüğü 38 287 543 TL, norm kadro sayısı ise 

21 olup; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeler kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 
Hükümlerine göre kurulmuş kar amacı olmayan İnovasyon amaçlı çalışan şirketlere 
lojistik destek sağlayan bir şirkettir. Teknoloji Bölgeleri uygulama yönetmeliğinin 12 
nci maddesi Bölge yönetici şirket genel müdürlüğü görevini yürüteceklerde, en az 
lisans derecesinde üniversite mezunu olma şartı aramıştır. Türk Ticaret kanunun 369 
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uncu maddesi; Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişileri, 
görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini 
dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlü tutmuştur. Bu nedenle sermayesinin 
yarıdan fazlası kamuya ait olan ve ancak 233 sayılı KHK’da sayılmadığı için KİT 
statüsünde bulunmayan Kamuya ait bir şirket olan Marmara Teknokent A.Ş de 
çalışanlarla ilgili ücret belirlemesinde yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak 
yasal bir sınırın bulunmaması ücretlendirmede; Şirketin mali yapısı, Ülkenin 
ekonomik ve sosyal koşullarının göz ardı edilmesi anlamını taşımayacaktır. 

Bu bağlamda Şirket çalışanları ile ilgili ücret ödemelerinin değerlendirilmesinde 
Şirket Genel Müdürü iç 2016 yılı için ikramiyeler dahil toplam bürüt ücret 384 994.33 
TL olduğu ve bununda aylık ( 384 994,33 /12) 32 082,86 TL ye tekabül ettiği 
anlaşılmaktadır. Aynı tarihlerde 527 sayılı kanun kapsamında olan BOTAŞ, TOKİ, 
MKE gibi stratejik öneme haiz ve binlerce personeli bulunan kamu şirketlerinden 
yaklaşık her şey dahil 13.000 TL olduğu görülmektedir. Ayrıca Şirketlerin Yıllık 
Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesi uyarınca Genel Müdüre ödenen ücret ve haklar yıllık faaliyet raporunda 
gösterilmesi zorunlu olduğu halde Yönetmeliğin bu maddesine uyulmamıştır. 

Genel Müdürle ilgili ücret tespitlerinin Ülkenin ekonomik gerçekleri ve şirketin 
mali yapısı dikkate alınarak, Yüksek Planlama Kurulu kararları kıyas alınarak 
düzenlenmesinin uygun olacağı ve üst yöneticilere ödenen ücret ve mali hakların 
faaliyet raporunda gösterilmesi önerilir. 

2-  Maaş Ödemesinin Kurumun İç Mevzuatına Uymaması: 
Şirketin 14.03.2014 tarihinde revize edilmiş, Personel usul ve Çalışma esasları 

bulunmakta olup, Esasların 6 ncı ve 7 nci maddesinde hizmet grupları ve organizasyon 
şeması düzenlenmiştir. 2014 /11 sayılı yönetim kurulu kararı ile hizmet gurupları ve 
organizasyon şeması yeniden düzenlemiş, ancak Usul ve Esaslara işlenmemiştir. 
14.11.2014 tarih ve 2014 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 10 uncu maddesinde 
Personel ücretlerinin 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen organizasyon 
şeması kapsamında yeniden belirlendiği, Ek-2 de belirtilen tabloya göre uygulamaya 
alınmasına karar verilmiş ve zammın 15.01.2105 tarihinden itibaren uygulamaya 
konulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, aynı kararda Genel Müdüre yapılan maaş 
düzenlemesi sözleşme yenileme tarihinden itibaren performans değerlendirilmelerine 
göre uygulamaya alınmasına karar verildiği görülmektedir. 

Ancak karar eki olan Ek-2 Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin tümü 
tarafından imzalanmadığı sadece Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalandığı (tek 
imza) Bu nedenle Ek- 2 Karara katılan yönetim kurulu üyelerince imzalanmamış 
olması Ek 2- Yönetim Kurulu Kararı olması hüviyetini sakatlamaktadır ve buna 
dayanarak yapılan tüm ödemeleri yasal dayanaktan yoksun kılmaktadır.  

Bununla birlikte bu işlem doğru kabul edilse bile Genel Müdürle ilgili 
uygulama bu kararla da uyumsuzluk teşkil etmektedir. Çünkü kararla yaklaşık % 60 
bir zam getirmektedir ve uygulamanın sözleşme sonunda başlatılmasını ve performans 
değerlendirmelerine göre yapılması belirtilmiştir. Oysaki belirtilmiş bir performans 
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kriteri olmadığı gibi iş sözleşmesi 09.05.2015 tarihinde bitmesine rağmen ücret zammı 
01.05.2015 tarihinde başlatılmış 9 günlük zam tutarı fazladan ödenerek ilgili karara 
aykırı işlem yapılmıştır. Yine karara katılan üyeler tarafından imzalanmayan Ek-2 
belirtilen tabloya göre Genel Müdürün doktora yapmış olduğu dikkate alındığında 
ücret skalasındaki yeri 3 üncü kısma denk gelmektedir. Bu durum ise skalada hangi 
kısma göre uygulandığı tespit edilemeyen ve uygulanan net 15284,08 TL     (bürüt 
24840–2015,27 646.92- 2016) ücret uygulaması ile (15 284,08- 13454) aylık net 
1830,08 TL fazla ödeme sonucunu ortaya çıkarmakta ve sonraki yıl maaşlarını ve 
ikramiye ödemelerini bu tutarda etkilemektedir. 

Karara katılan yönetim kurulu üyelerince imzalanmaması sonucu geçerliliği 
sakatlanan skalaya göre hesaplanan ücretlerin geri alınması ve ayrıca skala doğru 
kabul edilse bile skala ve yönetim kurulu kararına uymayan genel müdüre yapılan 
fazla ödemelerin sorumlulardan alınması önerilir. 

3- Tam Zamanlı Çalışan Görevlilerin Ücretsiz İzinli Olmaması: 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7 nci maddesi; “Sürekli 

olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile 
ilişkileri devam eder.” Hükmü ile Teknoloji Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 
inci maddesi 2 nci fıkrası; “Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca 
aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.” hükmü; teknoloji 
Bölgelerinde sürekli istihdam edilecek personelin kurumlarınca ücretsiz izinli 
sayılacağı kuralını getirmiştir. Keza aynı ifadeler Marmara Teknokent A.Ş işletme 
yönergesininin 11/2 maddesinde de yer almıştır. 

Buna ragmen, Şirkette tam zamanlı olarak çalışan Milli Eğitim Bakanlığının 
657 sayılı kanuna tabi personelin aylıksız izinli olmadığı görülmüştür. Söz konusu 
personelin görevlendirilmesinde yolluksuz ve yevmiyesiz olduğu belirtildiği, aylıksız 
görevlendirme ibaresinin bulunmadığı halde Şirkette tam zamanlı çalıştırılmış tam 
zamanlı çalışma üzerinden ücret tahakkuk ettirilmiştir. Personele aynı tarihler için hem 
Milli Eğitim Bakanlığınca ücret ödenmiş hem de Şirketçe tam zamanlı ücret 
ödenmiştir. 

Marmara Teknokent Yönetici Şirketinde tam zamanlı olarak çalışan personelin 
aylıksız izinli olmaması 4691 yasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla 
fazla alınan ikinci ücretin iadesi ve görevlendirmenin yasal düzenlemelere uygun hale 
getirilmesi önerilir. 
4- Kısmi Zamanlı Çalışan Görevlilerin Yönetmelik Karşısındaki Durumu Ve 
Çalışma Sürelerinin Tatil Günlerine Denk Getirilmesi: 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7 nci maddesinde, Yönetici 
şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre 
personel istihdam edileceği belirtilmektedir. Aynı maddenin 2 nci fıkrası uyarınca 
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde 
araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları 
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Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde 
araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları 

 

 
 

kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı 
görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu 
hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında 
tutulacaktır. Bu hususlar aynı ifadelerle Teknoloji Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde 
de yer almıştır. 

Bu durumda kanun ve yönetmelikteki ifadeden; çalışmanın yürürlükteki iş 
mevzuatına uygun olacağı, ilgili kurumun izninin aranacağı ve araştırmacı ve idari 
kadrolarla ilgili bir görevlendirme kapsamında mümkün olacağı anlaşılmaktadır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü, kısmi süreli çalışmayı “işçi ve işveren arasında karşılıklı 
anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha az olan düzenli çalışma” olarak 
tanımlamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre, Kısmi Süreli İş 
Sözleşmesi “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle 
çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme 
kısmi süreli iş sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Gerek 394 Sayılı Hafta Tatili 
Hakkında Kanunu ve gerekse 4857 sayılı iş kanununda hafta tatili için düzenlemeler 
getirilmiştir.  Ayrıca Çalışanların ruh ve beden sağlığının korunması açısından büyük 
önem taşıyan dinlenme hakkı Anayasal bir haktır. Yine Marmara Teknokent A.Ş nin 
çıkarmış olduğu Personel Çalıştırma usul ve esaslarının 80 inci maddesine göre şirket 
personelinin çalışma saati hafta içi 5 gün ve 45 saat ön görülmüş ve Cumartesi Pazar 
günleri tatil olarak kabul edilmiştir. 

Buna ragmen, Şirkette danışman olarak kısmi zamanlı görevlendirilen öğretim 
üyelerinin bir kısmı üniversitelerince haftada bir gün olmak üzere cumartesi günleri 
görevlendirildikleri görülmüştür.  Yine hem 4691 sayılı Kanun bu tür 
görevlendirmelerin idari kadrolara veya ARGE projelerine araştırmacı görevleri için 
mümkün olacağını belirtmektedir. 

Bu nedenle Şirkette danışman olarak bir kadro bulunmadığından 
görevlendirmeler şirketin yürüttüğü bir ARGE projesinde araştırmacı olarak 
görevlendirilmeleri mümkündür. Yasadaki döner sermaye ve vergi istisnalarından 
ancak bu çerçevede yararlanmak mümkündür. Bununla birlikte üniversitelerince 
haftanın sadece belli günü için görevlendirilen danışmanların, Düzce Üniversitesince 
yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde görevlendirildikleri günler dışında Yüksek 
lisans programı çerçevesinde verdikleri derslerle ilgili aldıkları ücretlerin gelir 
vergisinden istisna edildiği ve ilgili üniversitelerin döner sermaye gelirleri ile 
ilişkilendirilmedikleri görülmüştür. 

Şirkette kısmi zamanlı olarak görevlendirilen üniversite personelinin hafta içi 
çalışma sürelerinde, Şirketçe yürütülecek ARGE projelerinde araştırmacı olarak 
görevlendirilmesinin sağlaması ve bu görevlilerin görevlendirme amacı ve 
görevlendirme süreleri dışında aldıkları ders ücret. v.b ödemelerinin gelir vergisine 
tabi tutulması ve ilgili üniversitelerin döner sermayesi ile ilişkilendirilmeleri önerilir. 
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5- İlave Tediye Ödemesi Yapılmasına Rağmen Toplu İş Sözleşmesi Olmadan 
İkramiye Ödemesi Yapılması: 

Şirkette hizmet akdi ile çalışan personele verilecek ikramiyelerle ilgili personel 
Çalıştırma usul ve esaslarının 29 uncu maddesine göre yılda iki ikramiye verileceği 
belirtilmektedir. Ancak 2016 yılı için Genel Müdür dâhil şirket çalışanlarına yılda üç 
ikramiye verildiği görülmektedir. Verilen üç ikramiyenin ikisini 6772 sayılı Kanunun 
1 ve 3 üncü maddesine istinaden yapılan İlave Tediye ödemesi olduğu görülmektedir. 
Şirketin 6772 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilmesi ödenen 3 üncü ikramiyeyi 
yasal dayanaktan yoksun bırakmaktadır. Çünkü 6772 sayılı kanunun EK 1 inci 
maddesinde yer alan; “Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı 
olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri 
dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.” 
İfadeden açıkça anlaşılacağı üzere kanunun 1 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen 
ikramiyeler dışında ikramiye verilmesi ancak toplu iş sözleşmesiyle mümkündür. 

Şirketin çalışanları ile ilgili herhangi bir toplu iş sözleşmesi mevcut 
olmadığından iki ilave tediyeden başka ayrıca bir ikramiye daha verilmesi 6772 sayılı 
Kanuna göre mümkün görülmemektedir. 

Fazla verilen ikramiyenin alınması ve Personel Çalıştırma Usul ve Esasların 29 
uncu maddesinin 6772 sayılı kanunun ek-1 maddesi kapsamında düzenlenmesi 
önerilir. 

3- Sosyal konular ve giderleri  
Personel için 2016 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı, önceki dönem 

verileriyle birlikte Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Personele Yapılan Sosyal Giderler Tablosu 

Sosyal giderler 
İşçiler   

2015 2016 Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Cari yılla ilgili:     
   1-Aile ve çocuk yardımı - - - 
   2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı - - - 
   3-Sosyal yardım zammı  - - - 
   4-Barındırma giderleri - - - 
   5-Yedirme yardımı 80 19 61 
   6-Giydirme yardımı 10 18 8 
   7-Taşıma giderleri 1 0 0 
   8-SGK ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karş.   161 159 2 
   9-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı - - - 
 10-İşsizlik sigortası primi işveren payı 16 16 - 
 11-Sağlık giderleri - - - 
 12-Eğitim giderleri - - - 
 13-Personel dernek ve vakıflarına yardımlar - - - 
 14-Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler (Kreş) 6 21 15 

Toplam (A) 274 233 41 
B-Geçmiş yıllarla ilgili:    
  1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 92 - - 
  2-Diğer ödemeler - - - 

Toplam (B) 92 - - 
Genel Toplam(A+B) 366 233 133 

Yönetici Şirket personeli için 2016 yılında yapılan sosyal nitelikli giderlerin 
toplamı önceki döneme göre %36 oranında azalarak 233 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

Yönetici Şirket personeline bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu ile sağlanan 
haklar dışında; personelin ulaşımı ve öğle yemeği bedeli Şirket tarafından 
sağlanmaktadır. Ramazan ayında oruç tutan personelin yemek bedeli aylık ücretle 
birlikte bordrolara yansıtılarak ödenmektedir. Kadın personel, TÜBİTAK MAM 
Kreşinden ücreti Yönetici Şirket tarafından karşılanması kaydıyla yararlandırılır. 
Tutarı ve ödeme dönemleri her yılın bütçesinde onaylanması kaydıyla yılda iki defa 
Haziran ve Aralık aylarında, personel ücret bordrolarına yansıtılmak suretiyle giyim 
yardımı ödenir. 

Türkiye’de yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca şirketlerin, çalışanlardan 
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları 
yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Kıdem tazminatı 
ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır.  
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III. MALİ BÜNYE 
Yönetici Şirketin bilanço değerleri üzerinden düzenlenmiş ve rapor ekleri 

(Ek:4,5) arasına alınmış bulunan, varlıkların ve kaynakların ayrıntısına dayalı mali 
durumu Tablo 6’da gösterilmiştir.  
Tablo 6: Mali durum tablosu 

Mali durum 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
 Varlıklar (Aktif) :           
  1-Dönen varlıklar          
   a)Hazır değerler 19.984 58,3 2.636 6,9       (17.348) 
   b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 3.498 10,2 9.596 25,0 6.379 

Toplam (1) 23.482 68,5 12.232 31,9 (10.969) 
  2-Duran varlıklar         
   a)Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 253 0,7 568 1,6              328 
   b)Bağlı değerler 10.551 30,8 25.487 66,5 14.924  

Toplam (2) 10.804 31,5 26.055 68,1         15.252  
Varlıklar toplamı 34.286 100 38.287 100,0 4.823 

 Kaynaklar (Pasif) :          
  1-Yabancı kaynaklar          
   a)Kısa süreli 1.455 4,2 2.468 6,4            1.294  
   b)Uzun süreli 325 0,9 309 0,1          (16) 

Toplam (1) 1.780 5,2 2.777 7,2            1.278  
  2-Öz kaynaklar 32.506 94,8 35.510 92,7 3.004 

Kaynaklar toplamı 34.286 100 38.287 100,0 4.282 

 

A- Mali durum 
Yönetici Şirket’in varlık ve kaynakları önceki döneme göre %12,5 oranında 

artarak 38,3 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam kaynakların %31,9’u dönen 
varlıklardan, %68,1’i duran varlıklardan oluşmaktadır.  

Varlık yapısında, dönem içinde yapımına başlanılmış bulunan idare ve kuluçka 
binası yatırımı nedeniyle duran varlıkların payının arttığı, dönen varlıkların payının 
azaldığı görülmektedir. Kaynak yapısında ise öz kaynaklar ağırlığını korumuş, yabancı 
kaynakların payı %7,2, öz kaynakların payı %92,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Yönetici Şirket’in mali durumuna ilişkin 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu 
verilerine göre yapılan finansal inceleme ve analizler aşağıda belirtilmiştir. 

1- Mali yapı oranları 
a) Mali kaldıraç 

    2016  2015 
    %  % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

2.777 x 100 
= 7,25 

 
5,2 Varlıklar toplamı 38.287  
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Önceki döneme göre yabancı kaynaklar ve varlıklardaki artışın aynı oranda 
gerçekleşmesi neticesinde mali kaldıraç oranı değişmemiştir. Şirket varlıklarının 
%7,25’i yabancı kaynaklarla finanse edilmiş olmakla birlikte, toplam 2,8 milyon TL 
tutarındaki yabancı kaynakların %69 oranında 1,7 milyon TL’sini ticari borçlar, 309 
bin TL’sini alınan depozito ve teminatlar, geriye kalan yaklaşık 710 bin TL’sini diğer 
borç kalemleri teşkil etmekte olup, söz konusu yabancı kaynak kalemleri ticari faaliyet 
gereği oluşmuştur.  

Yönetici Şirket’in faaliyetleriyle ilgili finansman açığı nedeniyle herhangi bir 
yabancı kaynak kullanımı bulunmamakla birlikte, 2015 yılı içinde yatırımına başlanan 
büyük ölçekli idare ve kuluçka binası inşaatı nedeniyle kaynak ihtiyacının arttığı 
görülmektedir. 

b) Mali yeterlilik (finansman) 
    2016  2015 
    %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

35.510 x 100 
= 1.279 

 
1.826 

Yabancı kaynaklar 2.777  

Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %92,7 oranında 
gerçekleşmiştir. 

Öz kaynakların yeterlilik derecesini gösteren bu rasyo, Yönetici Şirket’in 
gerektiğinde öz kaynakları ile yabancı kaynaklarını ödeme kabiliyetinin yaklaşık 12 
kat olduğunu, yani finansal riskinin bulunmadığını göstermektedir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar) 
    2016  2015 
    %  % 

Yedekler  x 100 
= 

107 x 100 
= 20,0 

 
20,0 

Ödenmiş sermaye 535  

Önceki yıllar dönem kârlarından ayrılıp Yönetici Şirket bünyesinde tutulan 
yedek akçelerin tamamı, kanuni limitlere ulaşmış olan I. tertip yasal yedeklerden 
oluşmaktadır. Dönem karıyla ilgili olarak ortaklara dağıtılmış temettü 
bulunmadığından, ayrılmış II. tertip yasal yedek yoktur. Bunun sonucunda oran önceki 
dönem ile eşit gerçekleşmiştir. 

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri 

    2016  2015 
    %  % 

Bağlı değerler  x 100 
= 

25.488 x 100 
= 71,8 

 
32,4 

Öz kaynaklar 35.510  
       

Bağlı değerler x 100 
= 

25.488x 100 
= 66,5 

 
30,8 

Varlıklar toplamı 38.287  

Maddi duran varlıkların yılsonu net bakiyesi ile haklar kaleminin net 
bakiyesinden oluşan bağlı değerlerin, Yönetici Şirket tarafından temin edilen öz 
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kaynaklar ile hangi ölçüde karşılandığını gösteren rasyo sonucu %71,8 olup, bağlı 
değerlerin tamamı öz kaynaklarla finanse edilmektedir. Aktif dağılımı içinde bağlı 
değerlerin payı %66,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yönetici Şirket’in dönem içerisinde idare ve kuluçka binası inşaatı yatırımına 
başlaması nedeniyle bağlı değerlerin varlıklar içindeki payı yükselmiştir. Teknoloji 
geliştirme bölgesine yeni yatırımlarla ivme kazandırılması kaynakların verimliliği 
açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri 
    2016  2015 
    %  % 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x 100 
= 

2.636 x 100 
= 6,88 

 
69,2 

Varlıklar toplamı 38.287  

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının 
yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğunu göstermektedir. Dönem içinde 
yapımına başlanan idare ve kuluçka binası yatırımı nedeniyle varlıklar içinde paraya 
çevrilebilir ve hazır değerlerin payı gerilemiştir. Aktif dağılımı içinde ilk ana hesap 
olan hazır değerlerin toplam aktifler içindeki payı %6,88 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin aktif içinde önceki döneme göre 62 puanlık azalış gösteren likit 
varlıklar, esas itibarıyla kasa ve banka mevcudu ile ticari alacak kalemlerinden 
oluşmaktadır. 

2- Likidite oranları  
Cari oran 

    2016  2015 
    %  % 

Dönen varlıklar  x 100 
= 

12.232 x 100 
= 

 
495,8 

 

 
1.613,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467 
 

Nakit oranı 

(Hazır değerler + Çok kısa sürede 
paraya çevrilebilir değerler) x 100                                         

= 2.636 x 100                                   
= 106,85 

 
1.866,6 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467  

Likidite oranı 
    2016  2015 
    %  % 

  (Dönen varlıklar-stoklar)  x 100 
= 

12.232 x 100 
= 495,82 

 
1.610,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467  

Yönetici Şirket’in stok varlıkları temizlik malzemeleri ve kırtasiye 
malzemelerinden oluşmakta olup, stok değeri düşük olduğundan cari oranı ve likidite 
oranı birbirine yakın gerçekleşmiştir. Oranlar değerlendirildiğinde, işletmenin 
finansman sıkıntısı içinde bulunduğunu, hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı 
kaynaklarını karşılamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Önceki döneme göre 2015 
yılında yapımına başlanılan bina yatırımı nedeniyle dönen varlıkların aktif toplamı 
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kaynaklar ile hangi ölçüde karşılandığını gösteren rasyo sonucu %71,8 olup, bağlı 
değerlerin tamamı öz kaynaklarla finanse edilmektedir. Aktif dağılımı içinde bağlı 
değerlerin payı %66,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yönetici Şirket’in dönem içerisinde idare ve kuluçka binası inşaatı yatırımına 
başlaması nedeniyle bağlı değerlerin varlıklar içindeki payı yükselmiştir. Teknoloji 
geliştirme bölgesine yeni yatırımlarla ivme kazandırılması kaynakların verimliliği 
açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri 
    2016  2015 
    %  % 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x 100 
= 

2.636 x 100 
= 6,88 

 
69,2 

Varlıklar toplamı 38.287  

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının 
yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğunu göstermektedir. Dönem içinde 
yapımına başlanan idare ve kuluçka binası yatırımı nedeniyle varlıklar içinde paraya 
çevrilebilir ve hazır değerlerin payı gerilemiştir. Aktif dağılımı içinde ilk ana hesap 
olan hazır değerlerin toplam aktifler içindeki payı %6,88 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin aktif içinde önceki döneme göre 62 puanlık azalış gösteren likit 
varlıklar, esas itibarıyla kasa ve banka mevcudu ile ticari alacak kalemlerinden 
oluşmaktadır. 

2- Likidite oranları  
Cari oran 

    2016  2015 
    %  % 

Dönen varlıklar  x 100 
= 

12.232 x 100 
= 

 
495,8 

 

 
1.613,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467 
 

Nakit oranı 

(Hazır değerler + Çok kısa sürede 
paraya çevrilebilir değerler) x 100                                         

= 2.636 x 100                                   
= 106,85 

 
1.866,6 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467  

Likidite oranı 
    2016  2015 
    %  % 

  (Dönen varlıklar-stoklar)  x 100 
= 

12.232 x 100 
= 495,82 

 
1.610,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.467  

Yönetici Şirket’in stok varlıkları temizlik malzemeleri ve kırtasiye 
malzemelerinden oluşmakta olup, stok değeri düşük olduğundan cari oranı ve likidite 
oranı birbirine yakın gerçekleşmiştir. Oranlar değerlendirildiğinde, işletmenin 
finansman sıkıntısı içinde bulunduğunu, hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı 
kaynaklarını karşılamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Önceki döneme göre 2015 
yılında yapımına başlanılan bina yatırımı nedeniyle dönen varlıkların aktif toplamı 

 

 
 

içindeki payının büyük oranda gerilediği ve buna bağlı olarak likidite oranlarında 
azalma olduğu görülmektedir. 

 Yönetici Şirket’in kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve her 100 TL’lik 
borcuna karşılık ne kadar dönen değere sahip olduğunu gösteren cari oranı %495,8 
düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle, Yönetici Şirket’in her 100 TL’lik kısa vadeli 
borcunun 5 katı kadar kısa vadeli varlıkları mevcut olup, önceki döneme göre 
yapılmakta olan yatırım nedeniyle büyük gerileme göze çarpmaktadır. 

 Yönetici Şirket, elinde bulunan nakit fonların %5,9’unu döviz cinsinden 
mevduatta değerlendirmekte, kalan kısmını ise vadeli mevduat olarak TL mevduatta 
bulundurmaktadır.  

3- Varlık kullanım oranları 
a) Alacak devir hızı                      

       2016  2015 
Alacak 
devir  
hızı 

: 
 

Net satışlar = 
 

12.120   
= 
 

1,88 
 

3,0 
Ortalama ticari alacaklar 6.418  

          
Ortalama 

 ticari  
alacaklar 

 
: 

Ticari alacaklar  
(Dönem başı + Dönem sonu)  

= 
6.418  

= 3.209 
 

2.653 2 2  

Dönem içerisinde elde edilen kira ve hizmet gelirlerinin artması neticesinde net 
satışlar önceki döneme göre %52 oranında artmış, buna karşın ortalama ticari 
alacakların %158 oranında artış göstermesi neticesinde ticari alacakların devir hızı 
2’ye gerilemiştir. 

Yönetici Şirket’in TEKSEB ve TEKGEB’de faaliyet gösteren firmalara açık ve 
kapalı alan kiralama, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, yemek, ulaşım, teknik 
destek, organizasyon ve benzeri iş ve hizmetler karşılığında fatura ettiği hizmet 
bedellerine ilişkin tahakkuk eden ticari alacakların, ortalama 150 günde tahsil 
edilebildiği; tahsil hızında son üç yıllık periyotta bir gerileme olduğu görülmektedir.  

b) Stok devir hızı 
Yönetici Şirket’in mamul stokları bulunmadığından, mamul stoklarının satış 

maliyetlerine dönüşüm süresi ya da net satışların ortalama mamul stoklarına 
oranlanmasıyla ortaya çıkan stok devir hızı hesaplanmamıştır. 

c) Dönen varlık devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar tutarı   
= 

12.120 
= 0,99 

 
0,34 

Dönen varlıklar 12.232  

Yönetici Şirket’in dönen varlıkları, aktif toplamının %31,9’unu teşkil 
etmektedir. Bundan hareketle hesaplanan dönen varlıklar devir oranı önceki döneme 
net satışlardaki %52 oranındaki artış nedeniyle 0,99 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
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Yönetici Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde dönen varlıklarının 0,99 katı düzeyinde 
net satış hasılatı elde etmiştir.  

Dönen varlık devir hızı oranı, toplam dönen varlık kalemlerinin kullanılma 
yeteneğini ortaya koyan önemli bir göstergedir. TEKGEB ve TEKSEB’in sınırlarıyla 
ilgili sorunların çözülememiş olması nedeniyle, bölgeden ayrılan firmalar Şirketin 
hizmet gelirlerini azaltmış durumdadır. 2016 yılında yapımına başlanan idare ve 
kuluçka binası inşaatının tamamlanmasıyla hizmet gelirlerinin artacağı 
beklenmektedir. 

d) Duran varlık devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 12.120 = 0,46 
 

0,73 Duran varlıklar (net) 26.055  

Aktif dağılımı içerisinde cari yılda net duran varlıklar, dönem içerisinde 
yapımına başlanan idare ve kuluçka binası yatırımı nedeniyle 2016 yılı sonu itibariyle 
%68 oranına yükselmiştir.  

2016 yılı faaliyet döneminde duran varlıklardaki %141 oranındaki artış 
nedeniyle duran varlık kalemlerinin devir hızı 0,46’ya gerilemiştir.  

e) Aktif devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 12.120 = 0,31 
 

0,23 Varlıklar toplamı 38.287  

Aktif devir hızı Yönetici Şirket tarafından kullanılan sermayenin devir hızını 
göstermekte olup, dönem sonunda satışlardaki %52 oranındaki artış neticesinde önceki 
dönem göre rasyo 0,31’e yükselmiştir. 

Bu oran, Yönetici Şirket’in sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçen, her 
100 TL’lik varlığın ne kadar satış hasılatı sağladığını, başka bir anlatımla, toplam 
değerlerin kullanılma yeteneğini gösteren önemli bir orandır.  

Yönetici Şirket’in faaliyet konusunun esas itibariyle kira ve hizmet sağlama 
gelirlerinden oluştuğu göz önüne alındığında, önceki döneme göre satışlardaki %52 
oranındaki artışla birlikte devir hızı yükselmiştir. 

 f) Net işletme sermayesi devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar = 12.120 = 0,5 
 

0,3 Net işletme sermayesi 22.027  

Yönetici Şirket’in işletme sermayesi kullanımındaki performansı, net 
satışlardaki %52 oranındaki artış neticesinde 0,5 oranına yükselmiştir.  

g) Öz kaynak devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar = 12.120 = 0,34 
 

0,25 Öz kaynaklar 35.510  
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Yönetici Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde dönen varlıklarının 0,99 katı düzeyinde 
net satış hasılatı elde etmiştir.  

Dönen varlık devir hızı oranı, toplam dönen varlık kalemlerinin kullanılma 
yeteneğini ortaya koyan önemli bir göstergedir. TEKGEB ve TEKSEB’in sınırlarıyla 
ilgili sorunların çözülememiş olması nedeniyle, bölgeden ayrılan firmalar Şirketin 
hizmet gelirlerini azaltmış durumdadır. 2016 yılında yapımına başlanan idare ve 
kuluçka binası inşaatının tamamlanmasıyla hizmet gelirlerinin artacağı 
beklenmektedir. 

d) Duran varlık devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 12.120 = 0,46 
 

0,73 Duran varlıklar (net) 26.055  

Aktif dağılımı içerisinde cari yılda net duran varlıklar, dönem içerisinde 
yapımına başlanan idare ve kuluçka binası yatırımı nedeniyle 2016 yılı sonu itibariyle 
%68 oranına yükselmiştir.  

2016 yılı faaliyet döneminde duran varlıklardaki %141 oranındaki artış 
nedeniyle duran varlık kalemlerinin devir hızı 0,46’ya gerilemiştir.  

e) Aktif devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 12.120 = 0,31 
 

0,23 Varlıklar toplamı 38.287  

Aktif devir hızı Yönetici Şirket tarafından kullanılan sermayenin devir hızını 
göstermekte olup, dönem sonunda satışlardaki %52 oranındaki artış neticesinde önceki 
dönem göre rasyo 0,31’e yükselmiştir. 

Bu oran, Yönetici Şirket’in sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçen, her 
100 TL’lik varlığın ne kadar satış hasılatı sağladığını, başka bir anlatımla, toplam 
değerlerin kullanılma yeteneğini gösteren önemli bir orandır.  

Yönetici Şirket’in faaliyet konusunun esas itibariyle kira ve hizmet sağlama 
gelirlerinden oluştuğu göz önüne alındığında, önceki döneme göre satışlardaki %52 
oranındaki artışla birlikte devir hızı yükselmiştir. 

 f) Net işletme sermayesi devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar = 12.120 = 0,5 
 

0,3 Net işletme sermayesi 22.027  

Yönetici Şirket’in işletme sermayesi kullanımındaki performansı, net 
satışlardaki %52 oranındaki artış neticesinde 0,5 oranına yükselmiştir.  

g) Öz kaynak devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar = 12.120 = 0,34 
 

0,25 Öz kaynaklar 35.510  

 

 
 

Oranın paydasına ortalama öz kaynak (Dönem başı öz kaynak + dönem sonu öz 
kaynak / 2) değeri alınmıştır. 

Yönetici Şirket’in öz kaynaklarının devir hızı önceki döneme göre artarak 
0,34’e yükselmiştir. Bunun anlamı Yönetici Şirket, tahsis olunan öz kaynakların 
%34’ü kadar satış yapabilmiş ve öz kaynaklar devir hızı net satışlardaki %52 
oranındaki artış a paralel olarak yükselmiştir.. 

B- Mali sonuçlar 
Bir önceki dönemi zararla kapatan Yönetici Şirket, 2016 yılı faaliyet dönemi 

sonucunda 1.454 bin TL faaliyet karı etmiş, bu döneme ait mali sonuçlarının işletmeye 
tahsis edilen öz kaynaklar ile olan ilişkisi aşağıda incelenmiştir. 

1- Kârlılık (rantabilite) 
a) Mali kârlılık (mali rantabilite) 

    2016  2015 
    %  % 

Dönem kârı x 100 = 3.540 x 100 = 661,6 
 

645,2 Ödenmiş sermaye 535  

 

Dönem kârı x 100 = 3.540 x 100 = 9,96 
 

11,1 Öz kaynaklar 35.510  
 

Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi sonunda net satışlardaki %52 oranındaki artış 
nedeniyle, faaliyet sonucu 1.454 bin TL karla sonuçlanmıştır. Şirket’in 2016 yılında 
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kar olarak önemli tutarda faiz geliri ve kambiyo 
karı elde etmesi neticesinde dönem sonucu 3.540 bin TL karla kapanmıştır. 

Yönetici Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde her 100 TL’lik ödenmiş 
sermayeye karşılık 661,6 TL dönem kârı elde etmiş; ayrıca tahsis olunan her 100 
TL’lik öz kaynağa karşılık 10 TL dönem kârı sağlamıştır.  

Dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan karlılık 
oranları, piyasa faiz hadlerine ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarına paralel 
gerçekleşmiştir. Bu sebeple 2016 yılı faaliyet dönemi karlılık açısından olumlu 
sonuçlanmakla birlikte, karın %32’sinin kur farkı gelirleri gibi diğer faaliyetlerle ilgili 
gelirlerden kaynaklandığı göz önüne alınmalıdır.  

2- Zararlılık (irrantabilite) 
 2016 yılı dönem kârı ile kapandığından zararlılık incelemesi yapılmamıştır. 
3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler 
a) Finansman giderleri yükü 
Yönetici Şirket’in finansman gideri bulunmadığından,  finansman giderleri 

yükü türünden bir inceleme yapılmamıştır.  
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b) Net satışlara göre kârlılık oranları 
Dönem sonucunun oluşumunda başlıca etkenlerden biri olan net satışlar 

üzerindeki inceleme ve analizler, ilgili rasyolar yardımıyla aşağıda değerlendirilmiştir. 
    2016  2015 
    %  % 

Net satışlar x 100 = 12.120 x 100 =      60 
 

26,0 
Kullanılan kaynaklar-İşletmeye 

açılmayan yatırımlarda  
kullanılan kaynaklar 

19.921  

Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 3.324 x 100 = 27,4 

 
37,3 

Net satışlar 12.120  

Dönem kârı oranı 
    2016  2015 
    %  % 

Dönem kârı x 100 = 3.540 x 100 = 29,2 
 

43,3 
Net satışlar 12.120  

Net satışlardaki %52 oranındaki artış sonucunda Yönetici Şirket’in sermaye 
devir oranı %60’a yükselmiştir. Şirket, 2016 faaliyet döneminde kullandığı her 100 
TL’lik kaynağa karşılık 60 TL tutarında net satış hasılatı elde etmiştir.  

Yönetici Şirket’in dönem sonunda faaliyet zararı elde etmesine rağmen, diğer 
faaliyetlerden olağan gelir ve kârların eklenmesiyle olağan kâr rasyosu %37,3 oranına 
yükselmiştir. Olağan kar bir önceki yıla göre %12 oranında yükselmesine rağmen net 
satışlardaki artışın %52 oranında gerçekleşmesi olağan karlılık oranını düşürmüştür. 
Dönem kârı oranı ise olağandışı gelir ve karların ilavesiyle %29,2’dir. Bunun anlamı 
her 100 TL’lik net satış hasılatının 29,2 TL’sini dönem kârına dönüştürebildiğidir.  

Yönetici Şirket’in net satışları ile faaliyet ve dönem karlarına ait verilerin son 
beş yıl üzerinden seyrini gösteren dönem sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7- Şirketin son 5 yıllık dönem sonuçları tablosu 

Dönem sonuçları 2012          
Bin TL 

2013          
Bin TL 

2014          
Bin TL 

2015     
 Bin TL 

2016     
Bin TL 

Net satışlar 14.120 13.148 13.774 7.966 12.120 

Faaliyet karı veya zararı 2.854 443 1.493 (2.074) 1.454 

Dönem karı 2.880 3.271 4.240 3.452 3.540 
 

Yönetici Şirket’in 2016 yılı bilançosu ile gelir tablosu verileri baz alınarak 
hesaplanan rasyo ve ortaya çıkan analiz sonuçlarına göre;  

Şirketin net satışlarının 2012 yılından sonra azalmaya başladığı, TEKSEB 
bölgesinden 2014 yılı sonunda ayrılan firmalar nedeniyle 2015 yılının net satışlardaki 
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b) Net satışlara göre kârlılık oranları 
Dönem sonucunun oluşumunda başlıca etkenlerden biri olan net satışlar 

üzerindeki inceleme ve analizler, ilgili rasyolar yardımıyla aşağıda değerlendirilmiştir. 
    2016  2015 
    %  % 

Net satışlar x 100 = 12.120 x 100 =      60 
 

26,0 
Kullanılan kaynaklar-İşletmeye 

açılmayan yatırımlarda  
kullanılan kaynaklar 

19.921  

Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 3.324 x 100 = 27,4 

 
37,3 

Net satışlar 12.120  

Dönem kârı oranı 
    2016  2015 
    %  % 

Dönem kârı x 100 = 3.540 x 100 = 29,2 
 

43,3 
Net satışlar 12.120  

Net satışlardaki %52 oranındaki artış sonucunda Yönetici Şirket’in sermaye 
devir oranı %60’a yükselmiştir. Şirket, 2016 faaliyet döneminde kullandığı her 100 
TL’lik kaynağa karşılık 60 TL tutarında net satış hasılatı elde etmiştir.  

Yönetici Şirket’in dönem sonunda faaliyet zararı elde etmesine rağmen, diğer 
faaliyetlerden olağan gelir ve kârların eklenmesiyle olağan kâr rasyosu %37,3 oranına 
yükselmiştir. Olağan kar bir önceki yıla göre %12 oranında yükselmesine rağmen net 
satışlardaki artışın %52 oranında gerçekleşmesi olağan karlılık oranını düşürmüştür. 
Dönem kârı oranı ise olağandışı gelir ve karların ilavesiyle %29,2’dir. Bunun anlamı 
her 100 TL’lik net satış hasılatının 29,2 TL’sini dönem kârına dönüştürebildiğidir.  

Yönetici Şirket’in net satışları ile faaliyet ve dönem karlarına ait verilerin son 
beş yıl üzerinden seyrini gösteren dönem sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7- Şirketin son 5 yıllık dönem sonuçları tablosu 

Dönem sonuçları 2012          
Bin TL 

2013          
Bin TL 

2014          
Bin TL 

2015     
 Bin TL 

2016     
Bin TL 

Net satışlar 14.120 13.148 13.774 7.966 12.120 

Faaliyet karı veya zararı 2.854 443 1.493 (2.074) 1.454 

Dönem karı 2.880 3.271 4.240 3.452 3.540 
 

Yönetici Şirket’in 2016 yılı bilançosu ile gelir tablosu verileri baz alınarak 
hesaplanan rasyo ve ortaya çıkan analiz sonuçlarına göre;  

Şirketin net satışlarının 2012 yılından sonra azalmaya başladığı, TEKSEB 
bölgesinden 2014 yılı sonunda ayrılan firmalar nedeniyle 2015 yılının net satışlardaki 

 

 
 

en yüksek oranlı gerilemenin yaşandığı, dönem içerisinde elde edilen kira ve hizmet 
gelirlerinin artması nedeniyle 2016 yılı içerisinde net satışların %52 oranında arttığı,  

Yönetici Şirketin nakit varlıklarda değerlendirilen kaynaklarının, Türkiye’nin 
rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji geliştiren firmalara sunulacak altyapı ve üst 
yapı olanaklarıyla AR-GE çalışmalarının desteklenmesi amacına uygun şekilde, aynı 
zamanda Şirketin gelir yaratma potansiyelinin artırılması bakımından 2015 yılı içinde 
büyük ölçekli idare ve kuluçka binası yatırımına başlanması önemli bir adım olarak, 

 görülmektedir. 
  

23Sayıştay   



 

 
 

İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulu’nun 26.11.2015 

tarih ve 2015/13 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 
Bütçe ile çeşitli hizmet satışlarından 11,8 milyon TL tutarında net satış hasılatı 

sağlanacağı, bu hasılattan satılan hizmet maliyeti 7,6 milyon TL ve faaliyet giderleri 
toplamı 3,1 milyon TL’nin tenzilinden sonra 1,1 milyon TL tutarında faaliyet karı 
tahakkuk edeceği; söz konusu hasılat maliyet ilişkisine faaliyet dışı unsurların da 
ilavesiyle 3,2 milyon TL tutarında dönem karı elde edileceği öngörülmüştür. 

2016 yılı bütçe uygulamalarında; hizmet satışlarından 12,1 milyon TL tutarında 
net satış hasılatı sağlanmış, bu hasılattan satılan hizmet maliyeti 7,8 milyon TL ile 
faaliyet giderleri toplamı 2,8 milyon TL’nin tenzilinden sonra 1,45 milyon TL 
tutarında faaliyet karı tahakkuk etmiş; söz konusu hasılat maliyet kombinasyonuna 
faaliyet dışı unsurların ilavesi ve tenzili sonucunda dönem 3,5 milyon TL tutarında kar 
ile kapanmıştır. 

Böylece bütçe ile öngörülen 3,2 milyon TL tutarındaki kar hedefinin %11,5 
oranında üzerinde 3,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.  

A- Giderler 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı giderlerinin ayrıntısı, program ve önceki yıl 

değerleriyle birlikte Tablo 8’de gösterilmiştir. 
Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

 Giderler 

2015 2016 
   Ödeneğe Ödeneğe göre 

Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen göre fark sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

0- İlk madde ve malzeme gid. 256 403 388 (15) (4) 
1- İşçi ücret ve giderleri 2.203 2.014 1.970 (44) (2) 
2- Memur söz. Per. Ücret ve gid. - - - - - 
3- Dış.sağlanan fayda ve hizmetler 6.465 7.355 7.244 (111) (2) 
4- Çeşitli giderler 467 393 420 27 6 
5- Vergi, resim ve harçlar 42 22 32 10 45 
6- Amortisman ve tükenme payları 607 650 612 (38) (6) 
7- Finansman giderleri -     

Toplam 10.040 10.837 10.666 (171) (2) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler grubu; elektrik, su, ısıtma, yemek, 
ulaşım, haberleşme, danışmanlık, nakliye ve kargo, makine-teçhizat bakım onarımları, 
bina bakım onarımları, güvenlik hizmetleri,  temizlik, peyzaj ve çevre düzenlemesi 
hizmetleri ile diğer fayda ve hizmetler için yapılan giderleri kapsamaktadır.  

2016 yılına ait çeşitli giderlerin detayı, program ve önceki dönem değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak Tablo  9’da gösterilmiştir. 
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İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulu’nun 26.11.2015 
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Tablo 9: Çeşitli Giderler Tablosu 

Çeşitli giderler 

2015 2016 
 Bütçe  Ödeneğe Önceki 

Gerçekleşen ödeneği Gerçekleşen göre yıla göre 
 (son durum)  fark artış/azalış 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
 -TEKSEB bina kiraları 160     
 -Dava, icra ve noter giderleri 79 53 52 1 2 
 -Sigorta 55 57 57 0 0 
 -Temsil ve misafir ağır. Giderleri  15 9 9 0 0 
 -Eğitim öğretim giderleri       52 95 93 2 2 
 -Yolluklar 50 165 172 7 4 
 -Abonelik ve aidat giderleri 24 16 14 2 12 
 -Sergi ve ilan giderleri   3 1 0,7 0,3 3 
 -Makine, teçhizat kiralama giderleri 7 3 2 1 34 
 -Diğer giderler 22 25 22 3 12 

Toplam 467 424 421 16 1 
Giderlerin incelenmesi: 
1-TÜBİTAK Tarafından Ekonomi Bakanlığına Tahsis Edilen Lojmanın 

Giderlerinin Kurum Tarafından Karşılanması: 
TÜBİTAK’a ait olup Ekonomi bakanlığı Serbest Bölge Müdür ve Müdür 

Yardımcısına tahsis edilen, ancak ilgili görevliler oturmadığı için boş bulunan konutun 
giderlerinin şirket tarafından karşılandığı görülmüştür.  Oysaki TÜBİTAK Gebze Konutları 
Yönergesinin 4.1.1.1 maddesi (g) fıkrası; “TÜBİTAK MAM Serbest Bölge Müdürü ve Müdür 
Yardımcısı (Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK MAM arasında 27/01/2000 tarihinde 
akdedilip 14/07/2004 Tarihinde Marmara Teknokent A.Ş.’ye devredilen Sözleşme uyarınca, 
bu kişilere Sözleşme Süresince, aylık kira bedeli ve Konutla ilgili diğer giderler karşılığında 2 
(iki) adet Konut Tahsis edilmiştir),” ifadesi uyarınca Konutlar doğrudan Ekonomi 
Bakanlığına tahsis edilmiş olduğundan, Marmara Teknokent A.Ş nin her hangi bir gidere 
katılma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Ekonomi Bakanlığına tahsis edilen konutlardan boş olanlar için ödenen kira 
bedellerinin geri alınması önerilir. 

 2-Kredi Kartı Uygulaması: 
Marmara Teknokent A.Ş’nin banka hesaplarından 3 adet kredi kartına otomatik ödeme 
talimatı verildiği görülmüştür. Kredi kartlarından 2 adedini Genel Müdür, bir adedini satın 
alma görevlisinin kullandığı bildirilmiştir. Satın alma memurunun kullandığı kredi kartının 
2016 yılı harcama toplam tutarı 872 TL olduğu, Genel Müdürün Kullandığı bildirilen son 
rakamı 2889 nolu kredi kartı ile 28 177.77 TL harcama yapılmış, son numarası 6474 olan 
kredi kartı ile 20 551,88 TL harcama yapıldığı görülmüştür. Bu kartlarla ilgili harcamaların 
muhasebe işlemleri hesap özeti aranmaksızın harcamalarla ilişkin fiş, fatura ve kanıtlayıcı 
belgelerin ibrazı ile ilgili harcama kalemi kapsamında muhasebeleştirilmiştir.  Kanıtlayıcı 
belge ibraz edilmeyen harcamalar kanunen kabul edilmeyen giderlere atılmıştır. 2016 yılı için 
kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 23 653 TL dir.  Söz konusu kredi kartları ile çeşitli 
harcamalar yapıldığı görülmüştür. 
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Ancak kurumun Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Satın Alma Usul ve Esasları mevcut 
olup, satın almaların kimler tarafından ne şekilde yapılacağını düzenlenmiştir.   Mevcut 
düzenleme kapsamında Genel Müdürün kredi kartı kullanarak satın alma işlemi yapması 
mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla belli unvanlarda ki görevlilere kredi kartı verilmesi ve 
kredi kartıyla harcama yapması esasları ile ilgili yönetim kurulunca karar alınması 
gerekmektedir. 

Belli unvandaki görevlilerin kurumca verilen kredi kartı kullanması belli harcamaları 
yapması için Yönetim Kurulunca karar alınması ve Kredi Kartları ile yapılan harcamaların 
muhasebeleştirilmesinde kart ekstreleri esas alınarak fiş ve fatura dökümünün ilgili harcama 
kalemlerinde muhasebeleştirmesi ve fiş ve fatura ibraz edilmeyip kanunen kabul edilmeyen 
giderlere atılan tutarların kullanıcılardan tahsil edilmesi önerilir. 

3-Kurum Taşıtları: 
Şirketin mülkiyetinde 4 adet binek oto ve bir adet kamyonet olduğu, binek otoların 2 

adedinin Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği görülmüştür. Kalan 
iki binek aracından birisi hizmet aracı, diğeri genel müdür makam aracı olarak kullanıldığı 
beyan edilmiştir. Şirketin mülkiyetinde olan araçlardan Ekonomi Bakanlığına tahsis edilen 2 
araç ile şirket hizmetlerinde kullanılan 1 araç sivil plakalı, Makam aracı olarak kullanılan ve 
2016 yılında alınan mali işler raporunun 15 inci sayfasında 240 bin TL fiyatı olduğu halde 
148 bin TL ye alındığı bildirilen araç 237 sayılı Taşıt kanunun 14 üncü maddesinde ön 
görülen resmi plakalı olduğu görülmüştür. Bu durumda Şirket taşıtları; 237 sayılı Taşıt 
kanunun 1 inci maddesi: “Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve 
bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların 
bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri,(1) 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve 
teşekküller, c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve 
müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler,” 
kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda 237 sayılı taşıt kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrası;” Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına 
"Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılır.” hükmüne rağmen Şirket taşıtlarına kanunda 
belirtilen ibarenin yazılmadığı görülmüştür.  Yine Kanunun 4 üncü maddesinde; “Emirlerine 
ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen 
taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.” Hükmü kapsamında şirkette kanun eki 1 ve 2 sayılı 
cetvelde sayılan unvanlarda görevli olmadığından Makam aracı tahsisi mümkün değildir, 
Ayrıca 240 bin TL lik taşıt 148 bin TL ye alınsa bile kanunu 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yer alan: “Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, 
memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.” ifadesine 
aykırılık teşkil etmektedir. 

Ayrıca şirket 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında olduğundan Resmi 
Taşıtların kullanımı bölümü 7 nci fıkrasına istinaden emir ve zata veya makam hizmetlerine 
tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı 
kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel 
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servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis 
edilmeyecektir. Aynı maddenin 9 uncu fıkrasına istinaden, memuriyet mahalli dışındaki 
görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze v.b.) resmi taşıtla 
gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati göstereceklerdir. Ayrıca Bakanlar 
Kurulunun 2006/10194 sayılı kararının 6 ncı maddesi; “İkametgâhının, görevli olduğu yerin 
belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis 
edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları 
halinde taşıtı kendileri sürebilirler” hükmünden görevli olduğu belediye hudutları dışındaki 
ikametlere taşıtla gidilip gelinmesine cevaz verilmediği açıkça anlaşılmaktadır. 

Şirkette 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 
makam aracı tahsis edilen unvanda personel olmadığından tüm araçlar hizmet aracı 
kapsamında kullanılabilecektir. Kanunun 14 üncü maddesinde ön görülen yazıların araçlara 
yazılması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye hudutları dışında görevlendirmelere özen 
gösterilmesi ve il hudutları dışındaki ikamet edenlerin resmi taşıtla ikametlerinden işe 
götürülüp getirilmemesi hususuna riayet edilmesi önerilir. 

4-Harcırah Giderlerinin Fazla Hesaplanması Ve Giderlerin Davet Edenlerce 
Karşılandığı Görevlendirmelerle İlgili Harcırah Ödenmesi: 

Şirketin yurt içi ve yurt dışı seyahatleriyle ilgili harcırah ödemeleri 14.03.2014 
tarihinde revize edilmiş olan personel çalıştırma usul ve esaslarının 73, 74, 75, 76, 77, 78 ve 
79 uncu maddelerine istinaden yaptığı görülmüştür. Usul ve Esasların 75 inci maddesinde 
TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin idari ve mali esaslarda yer alan 
gündeliklerin en üst rakamı baz alınarak birinci grup personel için iki katı, iki ve üçüncü grup 
personel için bir buçuk katı gündelik ödenir ifadesi yer almaktadır. Aynı maddede bu 
rakamların bir önceki yıl TÜFE oranına göre güncelleneceği belirtilmiştir. Gönderme yapılan 
TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış destekli Projelere ilişkin İdari ve Mali Esasların 7 nci 
maddesinde; “tüm proje personeli için 38 TL, projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan diğer 
kişiler için 33 TL olarak ödenir.” ifadesi yer almaktadır. Bu durumda, Marmara Teknokent 
A.Ş personel Çalıştırma Usul ve Esaslarının revize tarihi olan 14.03.2014 tarihi dikkate 
alındığında gönderme yapılan maddedeki en üst rakam 38 TL olacaktır. 2016 yılı için bu 
rakamın Tüfe oranında güncellenmesi 2014 yıl sonu baz alındığında 42 TL tekabül eden tutar 
esas alınması icap etmektedir. Ayrıca Şirketin personel yapılanmasında, birinci grup, ikinci 
grup, üçüncü grup personel tanımlaması olmadığından bu gruplamaya göre harcırah 
belirlenmesi de hukuken mümkün olmayacaktır.  Buna rağmen, 2016 yılında şirkette yapılan 
uygulama: Bütçe Kanunu (H) cetvelinde belirtilen Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, 
Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay Başsavcısı, Diyanet işleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları belirlenen yurt içi 
gündeliklerin iki katı Genel Müdür için,  diğerleri için bir buçuk katının uygulanması şeklinde 
ödenmiştir. 

Usul ve Esasların 76 ncı maddesi ise yurt dışı seyahatlerde 6245 Sayılı Harcırah 
kanunu hükümleri uygulanacağı belirtilmiş ve 1 inci grup personel için (ıv), 2 nci Grup 
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personel için (v), üçüncü grup personel için(vı) sütunü baz alınarak ödeme yapılacağı 
belirtilmiştir.    Ancak şirketin personel yapılanmasında birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup 
personel tanımlaması olmadığından bu gruplamaya göre harcırah belirlenmesi de hukuken 
mümkün olmayacaktır. Kaldı ki 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması 
esası kabul edildikten sonra kanundaki usullere göre belirleme yapılması mümkün olacaktır. 
Bu nedenle ek göstergesiz görevlerde olanlara ancak  (vıı) sütun üzerinden ödeme 
yapılabilecektir. 

Uygulamada Genel Müdür için Bütçe kanunu (H) cetvelinde belirtilen (ıv)  sütunu esas 
alınarak ödeme yapıldığı görülmüş, Yurt dışı seyahatlerde otel fatura tutarlarının tamamı 
ayrıca ödenmiş ve davetli olarak gidilen ve tüm giderlerin davet edenlerce karşılandığı Puket 
adası vb. gibi yerlerde ilave olarak yurt dışı yevmiyesi ödendiği görülmüştür. Harcırah; yeme 
ve yatma karşılığı olan bir gider ödemesi olduğundan tüm giderlerin davet edilince 
karşılandığı davetlerde harcırah ödemesi mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte Usul ve 
esasların Harcırahla ilgili bölümünde yurt içi seyahatlerde hesaplanan harcırahın iki katına 
kadar otel ücreti ödeneceği belirtilmesine rağmen,  yurt dışı harcırahlarında böyle bir ibare yer 
almamıştır.   Yurt içi gündeliklerine dair Bakanlar Kurulu kararı ise 6235 sayılı kanunun 34 
üncü maddesi uyarınca çıkarılmış olduğundan, şirket görevlendirmelerini kapsamayacaktır.  
Yurt içi konaklama ödemelerinde belirtilen esaslara da uyulmamıştır(örneğin Genel Müdürün 
25.08.206 tarihli Hilton otel konaklama bedel olan 238 TL aynen ödenmiştir) 

Fazla hesaplanan yurt içi ve yurt dışı harcırah bedellerinin ilgili personelden geri 
alınması, davet edenlerce tüm giderleri karşılanan yurt dışı seyahatlerle ilgili yapılan harcırah 
ödemelerinin geri alınması, fazla ödenen konaklama giderlerinin geri alınması için çalışma 
yapılması gerekmektedir. Ayrıca Şirket, sermayesinin %96’sı kamuya ait olan bir şirket 
olduğundan, 631 sayılı KHK belirtilen üst sınır olan 1.5 katı geçmemek üzere ve tereddüte 
mahal vermeyecek şekilde harcırahla ilgili usul ve esasların belirlenmesi önerilir. 

B- Tedarik işleri 
Yönetici Şirket, sermayesinin %96’sı TÜBİTAK’a ait olmasından dolayı 

kurulduğu 2003 yılından 30.10.2015 tarihine kadar alım satım ve yapım işlerinde 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin (d) bendine tabi olarak faaliyetlerini 
yürütmüştür. 

4691 sayılı Kanunun 02.03.2011 tarih ve 6170 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
değişik “Uygulanmayacak Hükümler” kenar başlıklı 10 uncu maddesinde, “Bu Kanun 
kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; … 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz” düzenlemesi yer almıştır. 

6170 sayılı Kanunun 6 ncı madde düzenlemesi ile 4691 sayılı Kanunun 
muafiyet kapsamına dahil edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin 
TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ’de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda 
Yönetici Şirkette yaşanan duraksamanın 26.06.2014 tarih ve 779 sayılı yazı ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne sorulması 
üzerine; anılan Bakanlık tarafından Yönetici Şirkete gönderilen 11.07.2014 tarih ve 
4031 sayılı cevabi yazıda özetle; “… 4691 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle tüm 
teknoloji geliştirme bölgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan muaf tutulduğu, 
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personel için (v), üçüncü grup personel için(vı) sütunü baz alınarak ödeme yapılacağı 
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ayrıca ödenmiş ve davetli olarak gidilen ve tüm giderlerin davet edenlerce karşılandığı Puket 
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esasların Harcırahla ilgili bölümünde yurt içi seyahatlerde hesaplanan harcırahın iki katına 
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almamıştır.   Yurt içi gündeliklerine dair Bakanlar Kurulu kararı ise 6235 sayılı kanunun 34 
üncü maddesi uyarınca çıkarılmış olduğundan, şirket görevlendirmelerini kapsamayacaktır.  
Yurt içi konaklama ödemelerinde belirtilen esaslara da uyulmamıştır(örneğin Genel Müdürün 
25.08.206 tarihli Hilton otel konaklama bedel olan 238 TL aynen ödenmiştir) 

Fazla hesaplanan yurt içi ve yurt dışı harcırah bedellerinin ilgili personelden geri 
alınması, davet edenlerce tüm giderleri karşılanan yurt dışı seyahatlerle ilgili yapılan harcırah 
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yapılması gerekmektedir. Ayrıca Şirket, sermayesinin %96’sı kamuya ait olan bir şirket 
olduğundan, 631 sayılı KHK belirtilen üst sınır olan 1.5 katı geçmemek üzere ve tereddüte 
mahal vermeyecek şekilde harcırahla ilgili usul ve esasların belirlenmesi önerilir. 

B- Tedarik işleri 
Yönetici Şirket, sermayesinin %96’sı TÜBİTAK’a ait olmasından dolayı 

kurulduğu 2003 yılından 30.10.2015 tarihine kadar alım satım ve yapım işlerinde 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin (d) bendine tabi olarak faaliyetlerini 
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4691 sayılı Kanunun 02.03.2011 tarih ve 6170 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
değişik “Uygulanmayacak Hükümler” kenar başlıklı 10 uncu maddesinde, “Bu Kanun 
kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; … 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz” düzenlemesi yer almıştır. 

6170 sayılı Kanunun 6 ncı madde düzenlemesi ile 4691 sayılı Kanunun 
muafiyet kapsamına dahil edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin 
TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ’de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda 
Yönetici Şirkette yaşanan duraksamanın 26.06.2014 tarih ve 779 sayılı yazı ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne sorulması 
üzerine; anılan Bakanlık tarafından Yönetici Şirkete gönderilen 11.07.2014 tarih ve 
4031 sayılı cevabi yazıda özetle; “… 4691 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle tüm 
teknoloji geliştirme bölgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan muaf tutulduğu, 

 

 
 

bu kapsamda anılan Kanun hükmünce teknokent “Yönetici Şirketi” olan TÜBİTAK 
Marmara Teknokent AŞ’nin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan muaf tutulması 
gerekmekte olduğu” belirtilmiştir. 

Yönetici Şirket, bu kapsamda Marmara Teknokent AŞ’nin yapım, mal ve 
hizmet alımı işlerine esas olmak üzere yapılacak tüm satın alma, satma ile ilgili ihale 
süreç ve işlemlerini kapsayan “Marmara Teknokent AŞ Satın Alma Usul ve Esasları” 
yönergesini hazırlayıp 30.10.2015 tarih ve 2015/11-4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
aynı tarihte uygulamaya almıştır. 

Buna göre, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 30.10.2015 tarihine kadar 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
hükümleri uygulanırken bu tarihten sonra “Marmara Teknokent AŞ Satın Alma Usul 
ve Esasları” hükümlerine göre işlem yapılmıştır. 

1- Alımlar 
a) İlk madde-malzeme alımları  
Yönetici Şirket’in 2016 yılı ilk madde malzeme alımları program ödenekleri ve 

önceki dönem gerçekleşen değerleriyle birlikte Tablo 10’da gösterilmiştir. 
Tablo 10: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 
2015                         

gerçekleşen 

2016  

Program                      
ödeneği Gerçekleşen Ödeneğe göre 

sapma  

Bin TL Bin TL Bin TL % 
İlk madde ve malzeme:     

  - Tanıtım, organizasyon, fuar malzemesi 88 185 174 6 
  - Akaryakıt 69 94 94 0 
  - Temizlik malzemesi 46 33 32 3 
  - Kırtasiye malzemesi 23 25 24 4 
  - Küçük demirbaş malzemesi 3 5 6 20 
  - Matbuat gideri 7 22 21 5 
  - Personel giriş kartı - 7 7 0 
  - Diğer çeşitli malzeme 20 33 30 0 

                        Toplam 256 402 388 3 

b) Hizmet alımları 
Yönetici Şirket’in 2016 yılında dışarıdan sağlamış olduğu çeşitli hizmet 

alımları, program ve geçen dönem gerçekleşen değerleriyle birlikte Tablo 11’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Hizmet Alımları Tablosu 

Hizmet alımları 
2015 

Gerçekleşme 

2016 
Program  Ödeneğe 
ödeneği Gerçekleşme göre sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL % 
 Yemek  502 475 514 8 
 Özel Güvenlik  899 1.190 1.186 (0,3) 
 Personel taşıma 378 545 537 (1,5) 
 Temizlik, Çevre ve peyzaj düzenlemesi 502 1.180 1.228 4 
Bakım onarım - 177 196 10,7 
 Genel Yönetim Firma danışmanlık  88 400 347 (13,3) 
 Hukuk müşavirliği 74 66 73,5 11,3 
 Danışmanlık (mühendislik-elektrik)  14 18 15 (16,7) 
 Yeminli mali müşavirlik 14 18 13,5 (25) 

Genel toplam 2.369 4.069 4.110 1,0 

Yönetici Şirket, ortalama 20 personeli ile TÜBİTAK MAM bölgesinde yaklaşık 
62 hektar alan üzerine kurulu bulunan hukuki statüleri birbirinden farklı Teknoloji 
Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyet 
gösteren toplam 129 girişimci firma ve 1.615 personeline ev sahipliği yapmakta olup, 
faaliyet gösteren firmalara çeşitli altyapı ve üstyapı olanaklarıyla kapalı ofis, arsa 
kiralama, yemek, personel servis, temizlik, koruma ve güvenlik, çevre düzenleme ve 
peyzaj, kantin-kafeterya-spor, teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmaktadır. 

2- İlk madde ve malzeme stokları 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı ilk madde malzeme stok hareketi Tablo 12’de 

gösterilmiştir.  
Tablo 12: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

Stoklar Ölçü 
2015’den devir 2016 yılında 2017’ya devir 

Giren Çıkan 

Miktar Tutar 
Bin TL 

Miktar Tutar 
Bin TL 

Miktar Tutar 
Bin TL 

Miktar Tutar 
Bin TL 

A-İlk madde ve malzeme -  - - - - - - - - 
B-Diğer stoklar:             
 -Serbest bölge işlem formu adet 308 3 - - 87 - 221 1 
 -Personel giriş kartı adet 489 4 171 1,5 520 4 140 3 
 -Temizlik malzemesi - - 32 - 25,5 - 33 - 25 
 -Elektrik malzemesi -  - - - - - - - - 

Toplam (A) -  - 39 - 27 - 37 - 29 
C-Sipariş avansları -  - 5 - - - - - - 

Genel toplam   - - 44 - - - - -    29 

Stoklar ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmekte olup, bilançoda yer alan 
diğer stokların dönem sonu değeri 29 bin TL’dir. Bu tutar, serbest bölge işlem formu, 
personel giriş kartları, temizlik malzemesi ve yurtiçi sipariş avanslarından 
oluşmaktadır. 
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Tablo 11: Hizmet Alımları Tablosu 

Hizmet alımları 
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Bin TL Bin TL Bin TL % 
 Yemek  502 475 514 8 
 Özel Güvenlik  899 1.190 1.186 (0,3) 
 Personel taşıma 378 545 537 (1,5) 
 Temizlik, Çevre ve peyzaj düzenlemesi 502 1.180 1.228 4 
Bakım onarım - 177 196 10,7 
 Genel Yönetim Firma danışmanlık  88 400 347 (13,3) 
 Hukuk müşavirliği 74 66 73,5 11,3 
 Danışmanlık (mühendislik-elektrik)  14 18 15 (16,7) 
 Yeminli mali müşavirlik 14 18 13,5 (25) 

Genel toplam 2.369 4.069 4.110 1,0 

Yönetici Şirket, ortalama 20 personeli ile TÜBİTAK MAM bölgesinde yaklaşık 
62 hektar alan üzerine kurulu bulunan hukuki statüleri birbirinden farklı Teknoloji 
Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyet 
gösteren toplam 129 girişimci firma ve 1.615 personeline ev sahipliği yapmakta olup, 
faaliyet gösteren firmalara çeşitli altyapı ve üstyapı olanaklarıyla kapalı ofis, arsa 
kiralama, yemek, personel servis, temizlik, koruma ve güvenlik, çevre düzenleme ve 
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C- Üretim ve maliyetler 
1- Üretim 
Yönetici Şirket, TÜBİTAK MAM bölgesinde yaklaşık 62 hektar alan üzerine 

kurulu bulunan hukuki statüleri birbirinden farklı Teknoloji Serbest Bölgesi ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyet gösteren firma ve 
personeline altyapı ve üstyapı olanaklarıyla çeşitli hizmetler sunan bir hizmet üretim 
kuruluşudur. 

Yönetici Şirket’in Bölgedeki girişimci firmalara sunacağı hizmetlerin ayrıntısı; 
“Bölge İşletme Yönergesi”nde İdari hizmetler, Sosyal hizmetler, Teknik hizmetler, 
Danışmanlık ve destek hizmetleri, Kuluçka hizmetleri ve Teknoloji transfer hizmetleri 
olmak üzere altı başlık halinde belirlenmiştir. 

İdari hizmetler; bu grupta yer alan hizmetler onbir alt başlık halinde 
sıralanmıştır. Bunlar, sırasıyla yemek, telefon, internet, elektrik, su, ulaşım, ısıtma, 
otopark, temizlik, toplantı ve konferans salonu ile ortak alan hizmetleridir. 

Yönetici şirket, söz konusu hizmet bedellerini her ayın sonunda ilgili girişimci 
firmalara fatura etmektedir. 

Sosyal hizmetler; bu gruptaki hizmetler üç başlık halinde belirlenmiş olup; 
Restaurant, kafeterya, kantin hizmetleri, sosyal tesis hizmetleri ve sosyal hizmetlerden 
oluşmaktadır. 

Girişimci firmalar, hizmet tarifelerinde belirlenen ücreti karşılığında bu 
hizmetlerden yararlanmaktadır. 

Teknik hizmetler; Yönetici Şirket tarafından bu hizmet grubunda, Bölgedeki 
girişimci firmalara; Enerji hizmetlerinin kesintisiz sunulması ve kalitesinin korunması, 
Tesislerin çalışır durumda olduğunun kontrol edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, 
İşletmenin sürekliliği için müdahale gerektiren bakım ve onarım çalışmalarının 
yapılması, Arıza ve talep hallerinde müdahale yapılması, farklı uzmanlık gerektiren 
konularda sözleşmeli servis çağırılması, Yönetici Şirket’in işletmesinde yer alan 
makine, tesisat vb. sistemlerin koruyucu ve periyodik bakımlarının yapılması, Tadilat 
hizmetleri, Ofis geri dönüşüm hizmetleri, İnşaat yapım işleri müşavirlik hizmetleri, 
proje müşavirlik kontrol hizmetleri; teknik hizmetler olarak sunulmaktadır. 

Danışmanlık ve destek hizmetleri; Yönetici Şirket tarafından bu hizmet 
grubunda, girişimci firmalara teknik bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi 
sürecinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri için gerekli olan danışmanlık ve destek 
hizmetleri sunulmakta olup, bu hizmetler sırasıyla; 

Proje ve Ar-Ge yönetimi danışmanlığı, Finansal kaynaklara erişim 
danışmanlığı, Nitelikli insan kaynaklarına erişim danışmanlığı, Pazarlama 
danışmanlığı, Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetim danışmanlığı, Üniversite 
akademi birimleri ve akademisyenler ile işbirliği danışmanlığı, Hukuki konularda 
danışmanlık ve eğitim, Bilişim teknolojileri danışmanlığı, Eğitim hizmetleri 
danışmanlığı, Seminer ve fuar hizmetleri, Risk sermayesi danışmanlığı, Ar-Ge 
danışmanlığı, Teknik danışmanlık, Muhasebe hizmetleri, Vergi istisna uygulama 
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hizmeti, Teşvik uygulama hizmeti, Mali müşavirlik onay ve tasdik hizmeti, Portala 
veri giriş hizmeti, Şirket kuruluş hizmeti, Veri istatistik raporlama destek hizmeti, 
Sözleşme yönetimi hizmeti, Mentorluk hizmeti, Melek yatırımcı ile buluşturma 
hizmeti, Benzer alanda faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları ile buluşturma hizmetleridir. 

Kuluçka hizmetleri; Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge 
ve yenilikçi girişimcileri yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla 
kuluçka merkezi faaliyetinde bulunmakta olup, kuluçka girişimcilerini Ar-Ge’ye 
teşvik etmek ve desteklemek amacıyla aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. 

Kuluçka firmalarına maksimum 2 yıl ofis tahsisi yapılır. İlk yıl bedelsiz 
kiralanır. İkinci yıl kira bedelinin %50’si ödenir. (Kuluçka girişimcilerinin ikinci yıl 
kuluçkada devam edebilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.) 

Bedelsiz ofis mobilya ve ekipman sağlanması; Marka tescili ve patent başvuru 
bedelinin Yönetici Şirket tarafından karşılanması; İlk altı ay boyunca ortak alan 
giderleri ve diğer hizmetlerin (elektrik, su, yemek, servis, ısıtma, internet, telefon, 
fotokopi, UPS vb.) ücretsiz olarak sunulması; İhtiyaç duyulan altyapının ve ortak 
mekanların oluşturulması; Ücretsiz sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması; 
Donanım ve yazılımlara ücretsiz erişim sağlanması; Yarışma ve benzeri girişimciliği 
teşvik edici programlar sunulması; Eğitim-seminer ve atölyeler sağlanması; Yönetim 
desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi; Teknik ve idari konularda 
danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması; Şirketleşme, ticarileşme, 
uluslararasılaştırma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması; Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleriyle ilgili finansman desteklerine erişim konusunda danışmanlık ve mevcut 
destek programlarına yönlendirilme hizmetlerinin sağlanmasıdır. 

Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri; Yönetici Şirket, teknoloji transfer ofisini 
kurmakla yükümlü olup, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği kapsamında hazırlanan “Teknoloji Transfer Ofisi Çalışma 
Esasları” Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararı ile 
onaylanarak yürürlüğe alınmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi uygulamaları, ilk defa 
01.04.2015 tarihinde göreve başlatılan bir akademisyen tarafından Teknoloji Transfer 
Ofisi Çalışma Esasları dahilinde yürütülmeye başlanmıştır. 

Yönetici Şirket tarafından, 2016 yılı faaliyet döneminde girişimci firmalara 
sunulan yukarıdaki hizmetlerin üretim giderleri toplamı 10,6 milyon TL tutarında 
tahakkuk etmiştir. 

2- Maliyetler 
Yönetici Şirket, faaliyet alanı 4691 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge faaliyetlerinin 

bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek 
ve bölge içindeki firmalara sağladığı idari hizmetler, sosyal hizmetler,  teknik 
hizmetler, danışmanlık ve destek hizmetleri, kuluçka hizmetleri ve teknoloji transfer 
ofisi hizmetlerini kapsadığından, dönem içerisinde bu hizmetlere ilişkin olarak ilgili 
gider yerlerinde oluşan toplam 10,6 milyon TL tutarındaki işletme giderlerinin; %73,5 
oranında 7,8 milyon TL’sini satılan hizmet maliyetleri, %26,5 oranında 2,8 milyon 
TL’sini genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirmiştir.  
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Bir hizmet kuruluşu olan Yönetici Şirket’in herhangi bir mamul ya da yarı 
mamul üretimi olmadığından üretim maliyetleri tablosuna yer verilmemiştir. 

D- Pazarlama 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı hizmet satış gelirlerinin ayrıntısı Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi bazında program ve önceki dönem 
değerleriyle birlikte Tablo 13’te gösterilmiştir. 
          Tablo 13: Satışlar Tablosu 

Satış gelirleri 
2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 1- Teknoloji Geliştirme Bölgesi gelirleri:       
  a) Kira gelirleri 862 3.623 3.623 

    - Kapalı alan kira geliri 553 3.450 3.392 
    - Açık alan kira geliri 59 160 154 
    - Sosyal alan kira geliri 21 13 13 
    - Altyapı katkı payı geliri 229 0 0 

   b) İşletme gelirleri 1.276 1.600 1.644 
   c) Diğer gelirler 48 283 344 

Net satış toplamı  (1) 2.186 5.506 5.505 
 2- Teknoloji Serbest Bölgesi gelirleri:    

   a) Kira gelirleri 2.445 3.314 3.314 
    - Kapalı alan kira geliri 1.422 1.650 1.642 
    - Açık alan kira geliri 994 1.700 1.673 
    - Sosyal alan kira geliri 28 0 0 
    - Altyapı katkı payı geliri - 0 0 

   b) İşletme gelirleri 3.272 4.127 4.126 
   c) Diğer gelirler 63 46 56 

Net satış toplamı (2) 5.780 7.487 7.522 
Genel toplam (1+2) 7.966 12.993 13.027 

Yönetici Şirket’in hizmet satış gelirleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 
Teknoloji Serbest Bölgesinde ev sahipliğini üstlendiği kiracı firmalardan elde ettiği 
kira gelirleri ile yine bu firmalara sağladığı hizmetlerden ve diğer gelirlerden 
oluşmaktadır. 

Yönetici Şirket, 2016 yılında tahakkuk eden toplam 13 milyon TL tutarındaki 
net satış gelirlerinin %42,3 oranında 5,5 milyon TL’sini Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde faaliyet gösteren 62 girişimci firmadan, %57,7 oranında 7,5 milyon 
TL’sini Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan 25 girişimci firmadan elde 
etmiştir. 

Bölgenin TÜBİTAK mülkiyetindeki arazi ve ofisleri, Yönetici Şirket için en 
önemli gelir kaynaklarından biri olup, cari dönem net satış gelirlerinin %53,3 oranında 
6,9 milyon TL’sini söz konusu arazi ve ofis kira gelirleri teşkil etmiştir.  

İşletme gelirleri kaleminde gösterilen girişimci firmalara hizmet sağlama geliri 
%44,3 pay oranı ile 5,8 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu gelirler; telefon, 
yemek, internet, ulaşım, elektrik, su, ısıtma, personel kimlik kartı, ortak alan, temizlik, 
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çöp toplama ve çevre bakımı, taşıt pulu, araç giriş, serbest bölge işlem formu, geçici 
işlem formu, iklimlendirme personel hizmetleri, bina-yapı-tesis bakım onarımları, 
toplantı odası, teknik ve destek personel hizmetleri ile halı saha ve basketbol sahası 
hizmetlerinden oluşmuştur. 

Toplam 400 bin TL tutarındaki diğer gelir kalemi ise, 5510 sayılı Kanun 
uyarınca işçi statüsünde çalışan personelin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden, işveren hissesinin Hazinece karşılanan 5 puanlık (prime esas kazanç 
tutarının %5’i) indirimi ile girişimci firmalarca gecikmeli ödenen hizmet bedellerine 
uygulanan temerrüt faizlerine aittir.  

Bölgede 2016 yılında uygulanan kira tarifelerinin ayrıntısı önceki dönem 
verileriyle birlikte Tablo 14’te gösterilmiştir. 

Tablo 14: Kira Tarifeleri Tablosu 

Kira tarifesi (*) Birim 

TEKGEB TEKSEB 
2015 

 
2016 2015 2016 

Tutar Tutar Tutar Tutar 
    ABD Doları TL ABD Doları ABD Doları 
Kapalı alan  m²/ay 7,50 7,50 14,30 12,00 
Açık alan  m²/yıl 6,05 7,31 6,65 7,31 
Altyapı katkı payı m² 89,00 89,00 89,00 89,00 
Sosyal alan (**) - - - - - 

(*) m² başına ABD Doları bazında hesaplanıp TL üzerinden tahsil edilmektedir. 
(**) İhale ile belirlenmektedir. 

Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi için 
ayrı fiyat tarifeleri hazırlayarak uygulamaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 
hazırlanan tarifeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe 
girmektedir. 

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Teknoloji Serbest Bölgesi için uygulanması 
öngörülen tarifeler, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre 
çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi uyarınca Ekonomi Bakanlığı 
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 
onaylanmaktadır.  

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı (08.06.2011 tarih ve 637 sayılı KHK ile 
Ekonomi Bakanlığı) ile Yönetici Şirket arasında 14.07.2004 tarihinde imzalanan 
“TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesinin Marmara Teknokent AŞ Tarafından 
Kurulup İşletilmesine Dair Sözleşme”nin 3 üncü maddesinde; “Kira bedelleri, 
DTM’nin izni ile faaliyete geçtiği yılı izleyen yılın başından itibaren yıllık en fazla 
%10 olmak üzere DTM (Ekonomi Bakanlığı) tarafından belirlenecek oranda 
artırılabilir” hükmü uyarınca Teknoloji Serbest Bölgesinde uygulanan kira tarifelerinin 
yanı sıra ortak alan tüketim bedelleri de kira ile birlikte mütalaa edildiğinden bu 
madde kapsamında Teknoloji Serbest Bölgesi ortak alan tüketim bedelleri de Ekonomi 
Bakanlığının izni olmadan yıllık %10’dan fazla artırılamamaktadır. 
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Açık ve kapalı alanların kira bedelleri, maktu metrekare birim fiyatı olarak, 
diğer işletme hizmet bedelleri ise tedarik maliyetine %10 kar payı ilave edilmek 
suretiyle tespit edilmektedir.  

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki açık alan ve ofislerin kira bedelleri, aylık ve 
peşin olarak, Teknoloji Serbest Bölgesindeki açık alan ve ofislerin kiraları ise yıllık ve 
peşin olarak tahsil edilmekte, yıllık kira bedelinin %10’u kadar depozito alınmaktadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TEKGEB) faaliyet gösteren girişimci firma 
sayısı önceki döneme göre 28 kuluçka girişimcisi ile 11 yeni firmanın ilavesiyle 2016 
yılsonu itibarıyla 101 firma olarak gerçekleşmiştir.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde (TEKGEB) faaliyet gösteren girişimci firma 
sayısı önceki döneme göre değişmeyerek 2016 yılsonu itibarıyla 49 firma olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu girişimci firmaların 1’i açık alan, 48’i kapalı alan 
kiracısıdır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki kapalı alan birim kira tarifesinin Teknoloji 
Serbest Bölgesine görece düşük olması, bu bölgedeki ofislerin yeterince donanıma 
sahip olmayan ve 1999 yılı Marmara Depreminde kullanılan geçici konutlardan 
dönüştürülen kapalı alanlar olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bölgedeki girişimci firmalara TEKGEB ve TEKSEB bazında sağlanan 
hizmetlere ilişkin 2016 yılında uygulanan hizmet tarifelerinin ayrıntısı önceki dönem 
verileriyle birlikte Tablo 15’te gösterilmiştir. 

 Tablo 15: Hizmet Tarifeleri Tablosu 

Hizmet türü Birim 

TEKGEB TEKSEB 
2015 2016 2015 2016 
Tutar Tutar Tutar Tutar 

    ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları 
Yemek Adet 5,50 5,50 5,50 5,50 
Ulaşım Kişi/ay (*) (*) (*) (*) 
Temizlik  Kişi/saat 8,00 8,00   8,00 8,00 
Çöp toplama  ay (*) (*) (*) (*) 
Elektrik  kwh (**) (**) (**) (**) 
Telefon - (**) (**) (**) (**) 
Isıtma - (**) (**) (**) (**) 
Su  m³ (**) (**) (**) (**) 

 Kapalı ortak alan gider katılım payı m2/ay 4,00 4,00 4,00 4,00 
 Açık ortak alan gider katılım payı  m2/ay 0,40 0,40 0,40 0,40 

(*) Kişi sayısı veya m²’ye göre değişmektedir. 
(**) Maliyet + %10 

Yönetici Şirket, genel olarak girişimci firmalara sağladığı yemek, ulaşım, 
temizlik, elektrik, su, ısıtma, telefon, hizmetlerine ilişkin fiyat tarifelerini söz konusu 
hizmetlerin aylık temin maliyetlerine %10 kar payı ilave ederek uygulamaktadır. 

Girişimci firmaların, söz konusu hizmet bedelinden payına düşen tutarı, 
Yönetici Şirket’in banka hesabına fatura tarihinden 15 gün içinde ödememesi halinde, 
temerrüt faizi uygulanmaktadır. 

35Sayıştay   



 

 
 

Serbest Bölge Faaliyetlerinde Gelir Ortaklığı Ve Kira Kaybı: 

Marmara Teknokent A.Ş Yönetim Kurulunun, 15.06.2015 tarih ve 2015/08 
sayılı Kararına istinaden Şirket Genel Müdürü Orhan Çömlek 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 
Kurum Kayıtlarında denetim tarihi itibarı ile 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 75000 adet fiyat olarak ön görülen 55$ esas alındığında satış hedefi 55x75000= 
4 125 000$ etmekte ve kurumun 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 123627,22 $ 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= 440731=440731,093 TL kira geliri, 779 625 TL gelir payı olmak üzere 
toplam(779 625+440 731,093)= 1 220 356,093 TL Kurum geliri tahsil edilmemiştir. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının 03.12.2015 tarihli yazsında alanın 1068 m2 olduğu 
belirtilmesine rağmen kira sözleşmesinde kiralanan alan olarak 692 m2 
gösterilmektedir. Kira sözleşmesinin dışında kalan 376 m2 lik alanın atıl kaldığı 
anlaşılmaktadır. 

 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 önerilir. 
Protokollerin Yönetim Kurulunca Onaylanmaması Ve Muhasebe 

Kayıtlarında Gösterilmemesi: 
Şirket Yönetim Kurulunun 2015/8,2015/13,2016/11,2017/ 02 sayılı Kararları ile 

çeşitli firmalarla gelir ortaklığı ve iş birliği protokolleri düzenlemek üzere Genel Müdür 
Orhan Çömlek’ in yetkilendirildiği görülmüştür. Kararda öngörülen protokollerden; 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Teknokentine %5 ortaklık, Artekya firması ile 
öngörülen %3 gelir payı ortaklığı, Hazerfan firmasıyla ilgili düzenlenen %5 gelir payı 
ortaklığı, Oytun Erbaş veya Şirketi ile Bilim Üniversitesi arasında düzenlenecek gelir payı 
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Serbest Bölge Faaliyetlerinde Gelir Ortaklığı Ve Kira Kaybı: 
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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 
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etmektedir. Satış hedefindeki kur tahminini (2.70) dikkate alındığında 779 625 TL ye 
tekabül etmekte ve kesilen fatura yaklaşık yarısına denk gelmektedir. 
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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 
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880,02$, 2016 yılı için 118.747.20 dolar olmak üzere toplam 123627,22 $ 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= 440731=440731,093 TL kira geliri, 779 625 TL gelir payı olmak üzere 
toplam(779 625+440 731,093)= 1 220 356,093 TL Kurum geliri tahsil edilmemiştir. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının 03.12.2015 tarihli yazsında alanın 1068 m2 olduğu 
belirtilmesine rağmen kira sözleşmesinde kiralanan alan olarak 692 m2 
gösterilmektedir. Kira sözleşmesinin dışında kalan 376 m2 lik alanın atıl kaldığı 
anlaşılmaktadır. 

 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 önerilir. 
Protokollerin Yönetim Kurulunca Onaylanmaması Ve Muhasebe 

Kayıtlarında Gösterilmemesi: 
Şirket Yönetim Kurulunun 2015/8,2015/13,2016/11,2017/ 02 sayılı Kararları ile 

çeşitli firmalarla gelir ortaklığı ve iş birliği protokolleri düzenlemek üzere Genel Müdür 
Orhan Çömlek’ in yetkilendirildiği görülmüştür. Kararda öngörülen protokollerden; 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Teknokentine %5 ortaklık, Artekya firması ile 
öngörülen %3 gelir payı ortaklığı, Hazerfan firmasıyla ilgili düzenlenen %5 gelir payı 
ortaklığı, Oytun Erbaş veya Şirketi ile Bilim Üniversitesi arasında düzenlenecek gelir payı 

 

 
 

ortaklığı ile ilgili henüz düzenlenmediği bildirilmiştir.  Şirketten verilen bilgide gelir 
ortaklığı ve işbirliği protokolü olarak 21 adet yurt içi, 2 adet yurtdışı protokollü 
düzenlendiği bildirilmiştir. 

İmzalandığı bildirilen; Dti İmplant Sistemleri Sanayi Tic. A.Ş, Ct Farma İlaç Ve 
Biyoteknoloji Ar-Ge Sa. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Hayriya Bilişim Ve Sağlık Teknolojileri 
A.Ş.  ile düzenlenen    protokoller   Danışmalık, Destek Gelir payı  olarak görülmektedir. 

Hayriya firması ile ilgili düzenlenen protokolde”” HAYRİYA firması ile; bir 
ücretsiz 20 m2 lik kira sözleşmesi yapılmış, bir işbirliği protokolü ile 45m2 yer verileceği 
belirtilmiş, bir %3 gelir payı 108 000$  karşılığı gelir payı karşılığı 180m2 yer verilmesine 
ilişkin ifadeler mevcuttur.  Firmanın taahhüt ettiği gelir payı asgari tutarı sadece 2016 yılı 
için 27000$ ve 652500 TL ye tekabül etmekte bu tutara ilişkin tahsilata rastlanmamıştır. 
Şirket bu konuyla ilgili “ Hayriya firması üretimini serbest bölgede yapıp ihracat yapmak 
üzere serbest bölgede faaliyet gösterecek. 2016 yılında firma geçiş sürecinde yatırımcı 
ortaklarını buldu firmasını kurdu üretim için altyapı hazırlıklarını tamamladı.   2016 yılı 
gelir tablosunda da görüldüğü üzere firma satış yapmamış ve zarardadır.” beyanında 
bulunmuştur. 

Farma ile ilgili düzenlenen protokolün 16 ncı maddesinde “ bu ürün Ct Farma İlaç 
Ve Biyoteknoloji Ar-Ge Sa. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından TÜBİTAKMARTEK 
Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilmiştir.” ibaresi bulunmaktadır. Protokolde 
TÜBİTAK ibaresinin bulunması genellikle kanser hastalarında kullanılan ve henüz ruhsat 
alınmamış ve kullanımına devam eden bu ürünle ilgili hastalar nezdinde bir güven 
oluşturacaktır. bu nedenle bu gibi ibarenin kullanılmasında TÜBİTAK’ın yetkili 
kurullarından izin alınması uygun olacaktır. 

Şirketi idari ve mali yükümlülük altına sokan bu işlemler muhasebe kayıtlarında 
yer almamaktadır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371 inci maddeleri uyarınca 
Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyesi olmadığından tek başına temsil yetkisine 
haiz değildir. Bu nedenle TTK 367 VE 371 maddeleri kapsamında iç yönerge 
çıkartılmadığından TTK 371 uyarınca şirketi temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Aynı 
hususlar şirket ana sözleşmesinde de mevcuttur. Bu nedenle, Genel Müdüre İmzalama 
yetkisi verilen protokollerin Yönetim Kurulunun onayından geçmesi gerekmektedir. 
Ayrıca bu protokoller her ne kadar danışmanlık, destek, gelir payı olarak adlandırılmasına 
rağmen uygulamada kira sözleşmelerinin alternatifi olarak görülmüştür. Bu firmalardan 
kira sözleşmelerinde belirtilen tutarlar alınmamıştır. Gelir payı tahsilatları ise hedeflenen 
tutarın altında kalmıştır. 

Genel Müdür tarafından imzalanan protokollerin içeriğinin yönetim kurulu 
onayından geçmesi ve Protokoller nedeni ile kurumun hak ve borçlarının muhasebe 
sisteminde gösterilmesi ve kurumlarının isminin kullanılmasında ilgili kurumların yetkili 
organlarından izin alınması önerilir. 

E- Sigorta işleri 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 

(g) bendi uyarınca, Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının 
yaptırılması görev ve sorumluluğu Yönetici Şirket’e bırakılmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK 
ile Yönetici Şirket arasında yapılan arazi tahsis protokollerine göre arazi üzerindeki 
yapıların sigorta masrafları yine Yönetici Şirket’e aittir. 
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Bölgedeki varlıkların 2016 yılı sigorta kıymeti ve ödenen prim tutarı Tablo 
16’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 16: Sigorta Tablosu 
    Ayrılan fon Mahsup veya   Birikmiş  
  Sigorta  veya ödenen tahsil ed. Fark iç sigorta 

Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı   fonu 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Yıl içinde yaptırılan           
1- İç sigorta  - - - - - 
2- Sigorta şirketine 22.600 57 7 - - 
Bahariye Sigorta Aracılık Hizmetleri 
Ltd. Şti. (Sompo Japan Sigorta AŞ)       
               Toplam  22.600 57 7 - - 

Yönetici Şirket’in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) 
bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda ana faaliyetlere 
yönelik mal ve hizmet alımları kapsamındaki Yapı ve Araçların Sigortalanması 
Hizmet alımı (Bina işletmeciliği çerçevesinde), Kamu İhale Kurumu’nun 26.01.2010 
tarih ve 79-1307 sayılı inceleme ve değerlendirme yazısı çerçevesinde istisna 
kapsamında tutulmuştur. 

Böylece Yönetici Şirket, 18.03.2016 – 18.03.2017 Başlangıç ve bitiş tarihli  
ayrı ayrı sigorta poliçeleri ile Teknoloji Serbest Bölgesinde (TEKSEB) yer alan 
binaların ve binalardaki demirbaş ve makine teçhizatların, Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde (TEKGEB) yer alan ahşap kantin yapısı ve prefabriklerin demirbaş ve 
makine teçhizatların Türk Yangın Sigortası Genel Şartları, 3MM Sigortası Genel 
Şartları kapsamında TEKSEB ve TEKGEB bölgelerini (Yangın, Komşu Sorumluluk, 
Yıldırım, İnfilak, Enkaz Kaldırma, Deprem, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk 
Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Sel ve Su Baskını, Fırtına, Dahili Su, Kar, 
Dolu Ağırlığı, Duman, Taşıt Çarpması (Kara ve Hava Taşıtları), Cam Kırılması, 
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları) 22,6 milyon TL sigorta kıymeti ve 57 bin TL 
prim tutarı üzerinden sigortalayarak güvence altına almıştır. 

F- İşletme sonuçları 
1- Satışların kârlılığı 
Yönetici Şirket’in 2016 yılına ilişkin satış sonuçları, program değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 17’de gösterilmiştir. 
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Bölgedeki varlıkların 2016 yılı sigorta kıymeti ve ödenen prim tutarı Tablo 
16’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 16: Sigorta Tablosu 
    Ayrılan fon Mahsup veya   Birikmiş  
  Sigorta  veya ödenen tahsil ed. Fark iç sigorta 

Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı   fonu 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Yıl içinde yaptırılan           
1- İç sigorta  - - - - - 
2- Sigorta şirketine 22.600 57 7 - - 
Bahariye Sigorta Aracılık Hizmetleri 
Ltd. Şti. (Sompo Japan Sigorta AŞ)       
               Toplam  22.600 57 7 - - 

Yönetici Şirket’in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) 
bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda ana faaliyetlere 
yönelik mal ve hizmet alımları kapsamındaki Yapı ve Araçların Sigortalanması 
Hizmet alımı (Bina işletmeciliği çerçevesinde), Kamu İhale Kurumu’nun 26.01.2010 
tarih ve 79-1307 sayılı inceleme ve değerlendirme yazısı çerçevesinde istisna 
kapsamında tutulmuştur. 

Böylece Yönetici Şirket, 18.03.2016 – 18.03.2017 Başlangıç ve bitiş tarihli  
ayrı ayrı sigorta poliçeleri ile Teknoloji Serbest Bölgesinde (TEKSEB) yer alan 
binaların ve binalardaki demirbaş ve makine teçhizatların, Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde (TEKGEB) yer alan ahşap kantin yapısı ve prefabriklerin demirbaş ve 
makine teçhizatların Türk Yangın Sigortası Genel Şartları, 3MM Sigortası Genel 
Şartları kapsamında TEKSEB ve TEKGEB bölgelerini (Yangın, Komşu Sorumluluk, 
Yıldırım, İnfilak, Enkaz Kaldırma, Deprem, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk 
Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Sel ve Su Baskını, Fırtına, Dahili Su, Kar, 
Dolu Ağırlığı, Duman, Taşıt Çarpması (Kara ve Hava Taşıtları), Cam Kırılması, 
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları) 22,6 milyon TL sigorta kıymeti ve 57 bin TL 
prim tutarı üzerinden sigortalayarak güvence altına almıştır. 

F- İşletme sonuçları 
1- Satışların kârlılığı 
Yönetici Şirket’in 2016 yılına ilişkin satış sonuçları, program değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 17’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo 17: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları 
 
 

Brüt satışlar 
Bin TL 

 
Satış 

indirimi 
Bin TL 

Net satışlar 
Bin TL 

             

Satışların 
maliyeti 
Bin TL 

Faaliyet 
giderleri 
Bin TL 

Satış 
maliyetleri 

toplamı 
Bin TL 

   Faaliyet 
karı veya 
(zararı)  
Bin TL 

Maliyete 
göre 

kar/zarar 
% 

1-Teknoloji Geliştirme Bölgesi:                

 Kira ve diğer hizmetler 5.643 139 5.505 2.289 2.327 4.616 888 19,2 
2-Teknoloji Serbest Bölgesi:         
Kira ve diğer hizmetler 7.496 880 6.615 5.529 521 6.049 566 9,4 

Genel toplam (1+2) 13.139 1.018 12.120 7.818 2.848 10.666 1.454 13,6 
Satış programı 12.701 900 11.801 7.660 3.161 10.821 980 9,1 
Programa göre fark 438 118 319 158 (313) (155) 474 - 
Geçen dönem satış sonuçları 8.843 916 7.966 7.577 2.462 10.039 -2.073 (20,7) 

Yönetici Şirket’in satış programı ile 11,8 milyon TL’lik net satış hasılatı 
sağlanacağı, buna karşın 7,6 milyon TL satılan hizmet maliyeti, 3,2 milyon TL faaliyet 
giderleri olmak üzere toplam 10,8 milyon TL satış maliyet giderleri oluşacağı, bu 
maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 980 bin TL’lik faaliyet karının oluşacağı 
öngörülmüştür. 

2016 yılı faaliyet döneminde uygulanan hizmet tarifeleri çerçevesinde program 
hedefinin %3 üzerinde 12,1 milyon TL’lik net satış hasılatı elde edilmiştir. Teknoloji 
Geliştirme Bölgesine sunulan hizmetlerden 888 bin TL faaliyet karı sağlanırken, 
Teknoloji Serbest Bölgesine sunulan hizmetlerden 566 bin TL faaliyet karı tahakkuk 
etmiştir. Her iki bölgede toplam satılan hizmetler maliyeti 7,8 milyon TL, faaliyet 
giderleri 2,8 milyon TL olmak üzere satışların ticari maliyet tutarı 10,7 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde toplam 1,45 
milyon TL’lik faaliyet karı tahakkuk etmiştir. 

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin yönetici şirketlere yüklediği 
görevler dikkate alındığında, bu şirketlerin sermaye açısından güçlü olmaları 
gerekmektedir. Bu bağlamda TÜBİTAK-MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 
Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi olarak 500.000 TL sermaye ile kurulmuş 
bulunan Şirket’in bu bölgede faaliyet gösteren ve Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak 
ileri teknoloji geliştiren girişimci firmalara sunduğu altyapı ve üstyapı olanaklarıyla 
Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi amacına uygun şekilde kaynak yaratan, karlı 
işletme yapısını sürdürmesi gerekli görülmektedir.  

Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet sonuçları göstergesi program ve önceki 
dönem değerleriyle birlikte Tablo 18’de gösterilmiştir.  
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Tablo 18: Faaliyet Sonuçları Gösterge Tablosu 

Göstergeler 
2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
% % % 

1-Maliyet giderleri göstergesi:       

Satışların maliyeti x 100 95,1 64,9 64,5 
Net satışlar 

2-Faaliyet giderleri göstergesi:    

Faaliyet giderleri x 100 30,9 26,7 23,4 
Net satışlar 

3-Satış göstergesi:    

Satış maliyetleri toplamı x 100 126,0 64,60 64,50 
Net satışlar 

     
4-Faaliyet sonucu göstergesi:    

Faaliyet kârı veya (zararı) x 100 (26,0) (8,08) (11,99) 
Net satışlar 

     

Yönetici Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde elde ettiği her 100 TL’lik net satış 
hasılatı için 64,5 TL’lik hizmet satış maliyeti, 23,4 TL faaliyet gideri 
gerçekleştirdiğinden, toplam satış maliyeti 64,5 TL, faaliyet zararı 11,99 TL olarak 
tahakkuk etmiştir. 

Böylece 12,1 milyon TL tutarındaki net satış hasılatı ile toplam satış 
maliyetlerinin %113’ü karşılanabilirken 1,4 milyon TL tutarında faaliyet karı ile söz 
konusu hasılat-maliyet kombinasyonuna faaliyet dışı unsurların ilave edilmesiyle, 
Yönetici Şirket 2016 yılı faaliyet dönemini 3,5 milyon TL tutarında dönem karı ile 
kapatmıştır. 

Yönetici Şirketin satış maliyetlerinin en önemli bölümünü hizmet tedarik 
bedelleri teşkil ettiğinden, hizmet alım fiyatları ile net satış hasılatını belirleyen hizmet 
satış tarifeleri, faaliyet sonucunun en temel iki değişkeni durumundadır. 

Yönetici Şirket’in işletme faaliyeti sonuçlarını doğrudan ve dolaylı olarak 
etkileyen bünye içi ve bünye dışı faktörler aşağıda özetlenmiştir. 

a) Bünye içi faktörler 
- Verimlilik  
Yönetici Şirket’in verimlilik ve etkinlik analizinde yaygın olarak kullanılması 

gereken değişkenler girdi bazında; Bölgenin kiralık hizmet alanı ve maksimum 
girişimci firma talebidir. Çıktı bazında ise kiralanan hizmet alanı, maksimum taleptir. 

 Bu çerçevede Yönetici Şirket’in verimliliği, kiralanan alanlar toplamının, 
kiralanabilir alanlar toplamına oranlanmasıyla bulunmuştur.  

Bölgenin son beş yıl itibarıyla kiralanabilir açık ve kapalı alan verimlilikleri 
Tablo 19’da gösterilmiştir.   
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Tablo 18: Faaliyet Sonuçları Gösterge Tablosu 

Göstergeler 
2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
% % % 
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Net satışlar 

2-Faaliyet giderleri göstergesi:    

Faaliyet giderleri x 100 30,9 26,7 23,4 
Net satışlar 
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Satış maliyetleri toplamı x 100 126,0 64,60 64,50 
Net satışlar 
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Faaliyet kârı veya (zararı) x 100 (26,0) (8,08) (11,99) 
Net satışlar 
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gereken değişkenler girdi bazında; Bölgenin kiralık hizmet alanı ve maksimum 
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 Bu çerçevede Yönetici Şirket’in verimliliği, kiralanan alanlar toplamının, 
kiralanabilir alanlar toplamına oranlanmasıyla bulunmuştur.  

Bölgenin son beş yıl itibarıyla kiralanabilir açık ve kapalı alan verimlilikleri 
Tablo 19’da gösterilmiştir.   
                 

 

 
 

Tablo 19: Verimlilik Göstergesi Tablosu 
 
 
 
 
 
 
Yönetici Şirket’in iki bölgedeki arazi büyüklüğü toplam 619.692,56 m² olup, 

bunun 16.438 m²’si kiralanabilir kapalı alanlara, 83.761 m²’si kiralanabilir açık 
alanlara aittir. 

  Toplam kiralanabilir kapalı alanın 14.254 m²’si Teknoloji Serbest Bölgesine, 
2.184 m²’si Teknoloji Geliştirme Bölgesine; kiralanabilir toplam açık alanın 77.737 
m²’si Teknoloji Serbest Bölgesine, 6.024 m²’si Teknoloji Geliştirme Bölgesine aittir. 

Teknoloji Serbest Bölgesinde kiralanabilir açık alan doluluk oranı 2011 ve 2012 
yılında %78 düzeyinde seyrederken 2013 yılından itibaren %52’ye düşmüş, 
kiralanabilir kapalı alanlar için bu oran %32’ye gerilemiştir. Girişimci firma sayısı ise 
aynı dönemde 45’ten 28’e kadar düşüş göstermiştir. Bu düşüşün ağırlıklı olarak serbest 
bölge ve gümrük mevzuatının girişimci firmalara getirdiği güçlüklerden kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle Teknoloji Serbest Bölgesinden ayrılan girişimci firmaların 
bir bölümü, diğer teknoloji geliştirme bölgelerine taşınmışlardır. 
           - İktisadilik     
      2016  2015 

İktisadilik = 
Net satışlar  

= 
12.120 

= 1,55 
 

1,05 Satışların maliyeti 7.818  

Yönetici Şirket’in elde ettiği net satış hasılatının satılan hizmet maliyetine 
bölünmesiyle bulunan iktisadilik rasyosu, önceki döneme göre 0,50 puan artış 
kaydederek 1,55 düzeyinde gerçekleşme göstermiştir. Buna göre Yönetici Şirket, 2016 
yılı faaliyet döneminde hizmet satış maliyetinin %155’i oranında net satış hasılatı elde 
etmiştir. 

Genel olarak iktisadiliğin artırılabilmesi, faaliyet döneminde oluşan satışların 
maliyetinin sabit tutularak aynı faaliyet döneminde elde edilen hasılatın artırılması ya 
da satışların maliyetinin düşürülmesine bağlıdır. 

Yönetici Şirket’in, piyasa fiyatları üzerinden hizmet tedariki, yetkili kurul 
kararlarıyla düzenlenmiş kira ve hizmet tarifeleri üzerinden hizmet satışı yaptığı 
dikkate alındığında iktisadilik oranı, bir taraftan hizmet tedarik maliyetleri ile yetkili 
kurul kararlarıyla uygulanan kira ve hizmet tarife düzenlemelerine diğer taraftan 
Yönetici Şirket’in satış suretiyle tahakkuka bağladığı hizmet satış miktarına bağlı 
bulunmaktadır.    

 

Verimlilik  2011     
(%) 

2012    
(%) 

2013    
(%) 

2014    
(%) 

2015    
(%) 

2016    
(%) 

Teknoloji Serbest Bölgesi:       
  -Açık alan 78 78 52 52 52 52 
  -Kapalı alan 91 94 90 24 32 32 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi:       
  -Açık alan 100 100 100 100 100 100 
  -Kapalı alan 100 100   91 100 100 100 
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- Maliyetler  
Yönetici Şirket, faaliyet alanı 4691 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge faaliyetlerinin 

bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek 
ve bölge içindeki firmalara sağladığı idari hizmetler, sosyal hizmetler,  teknik 
hizmetler, danışmanlık ve destek hizmetleri, kuluçka hizmetleri ve teknoloji transfer 
ofisi hizmetlerini kapsadığından, dönem içerisinde bu hizmetlere ilişkin olarak ilgili 
gider yerlerinde oluşan işletme giderlerini satılan hizmet maliyetleri ve genel yönetim 
giderleri içerisinde muhasebeleştirmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı faaliyet 
döneminde ilgili gider yerlerinde oluşan toplam 10,6 milyon TL tutarındaki işletme 
giderlerinin; %73,2’si oranında 7,8 milyon TL’si satılan hizmet maliyetleri, %26,8 
oranında 2,8 milyon TL’si genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.  

 b) Bünye dışı faktörler 
- Fiyatlar 
Yönetici Şirket, TEKGEB ve TEKSEB için ayrı ayrı fiyat tarifeleri hazırlayarak 

uygulamaktadır. 
TEKGEB için hazırlanan tarifeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını 

müteakip yürürlüğe girmektedir. 
Şirket Yönetim Kurulu tarafından TEKSEB için kabul edilen tarifeler, 3218 

sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 13 üncü maddesine göre çıkarılan Uygulama 
Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi gereği Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır.  

Açık ve kapalı alanların kira bedelleri, maktu metrekare birim fiyatı olarak, 
diğer işletme hizmet bedelleri ise temin maliyetine %10 ilave edilmek suretiyle tespit 
edilmektedir.  

2–Milli ekonomiye katkı 
a) Gayrisafi milli hâsılaya katkı  
Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet döneminde üretici fiyatlarıyla gayri safi 

yurt içi hasılaya katkısı 5,4 milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya ve 
gayri safi milli hasılaya katkısı ise 6,4 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 

Gelir yöntemiyle GSMH’ye katkıyı gösteren katma değer unsurlarının 
ayrıntısına raporun ekler (Ek:6) bölümünde yer verilmiştir. 

b) Dış ödemeler dengesine etki 
Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet döneminde dış ödemeler dengesine etkili 

doğrudan yabancı para cinsinden her hangi bir işlemi yoktur. 
c) Hazine ile ilişkiler 
 Yönetici Şirket tarafından bütçeye yapılan ödemeler, vergi ve diğer kanuni 

yükümlülüklerden oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler, Yönetici Şirketin 
doğrudan mükellef olduğu ödemelerle birlikte üçüncü şahısların ya da Yönetici Şirket 
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Gelir yöntemiyle GSMH’ye katkıyı gösteren katma değer unsurlarının 
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b) Dış ödemeler dengesine etki 
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personelinin mükellef olduğu kanuni yükümlülüklerden, ödenmesi hususunda Yönetici 
Şirketin sorumlu olduğu ödemeleri kapsamaktadır.  

Bu çerçevede önceki dönemden devreden 173 bin TL tutarındaki ödenecek 
vergilere 2016 yılında ayrıca 2.011 bin TL tutarında vergi ve diğer kanuni yükümlülük 
tahakkuk etmiş, bunun 1.838 bin TL’ si Yönetici Şirket tarafından ödenmiştir. 

Yönetici Şirket’in gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, 
resim ve harçların ayrıntısına rapor eklerine (Ek:7) alınan “Vergiler” tablosunda yer 
verilmiştir. 

Muhasebe işlemleri hakkındaki tespitler: 
Kira sözleşmelerinin nazım hesaplarda izlenilmemesi 
Yönetici Şirket’in esas faaliyet gelirleri ağırlıklı olarak kira gelirleri olup, 

Bölgenin TÜBİTAK mülkiyetindeki arazi ve ofisleri, Yönetici Şirket için en önemli 
gelir kaynaklarından biri olup, cari dönem net satış gelirlerinin %53,3 oranında 6,9 
milyon TL’sini söz konusu arazi ve ofis kira gelirleri teşkil etmiştir.  

Muhasebe kayıtlarında şirketlerle yapılan kira sözleşmelerinin nazım hesaplarda 
izlenmediği belirlenmiştir. 

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 tutulmaktadır. Bu tebliğin “Muhasebe 
Usul Ve Esasları” Başlığı Altındaki “Muhasebenin Temel Kavramları” içerisinde yer 
alan; 

– “Kişilik Kavramı; İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, 
personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin 
muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.” ile, 

–  “Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve 
kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır 
olmasını ifade eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında mali tablo 
kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, 
gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.”  

hükümleri gereğince, Yönetici Şirket için en önemli gelir kaynaklarından biri 
olan kira sözleşmelerinin nazım hesaplarda izlenmesinin gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Hesabın İşleyişi: Toplam kira sözleşmelerinin izleneceği bu hesaplar, yapılan 
her tahsilattan sonra, tahsilat tutarı kadar ters kayıtla kapatılacaktır. Kira sözleşmesi 
sona erdiğinde ilgili nazım hesap kapatılmış olacaktır. 

Yönetici Şirket için en önemli gelir kaynaklarından biri olan kira 
sözleşmelerinin nazım hesaplarda izlenmesi önerilir. 
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G- Yatırımlar 
KİT Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi kapsamı dışında bulunan Yönetici Şirketin yatırım faaliyetleri, 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İşletme Bütçesi ile belirlenmektedir.  

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. Proje ödenekleri yıllık yatırım 
programında yer alır. Bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama 
programları dâhilinde kullanılır.  

Yönetici şirket, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare 
binası inşası ile ilgili giderlerinin karşılanamayan kısmı için gerekçeleri ile birlikte 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü nezdinde ödenek talebinde bulunabilir. Yönetici şirkete Kanun kapsamında 
verilen destekler yardım amacıyla olup karşılıksızdır. 

Bir değerlendirme yapmak gerekirse; yönetici şirketlerin ilk kurulduklarında, 
genellikle sermaye dışında hiçbir finansal kaynakları bulunmadığından sermaye 
tutarları, bina ve diğer alt yapı tesislerinin inşası için yeterli olmadığı gibi; esas faaliyet 
gelirleri ağırlıklı olarak kira gelirleri olup, başlangıçta kira geliri elde edebilecekleri 
yeterli binaları da bulunmamaktadır. 

Bölgenin faaliyete geçebilmesi ve geliştirilmesi yönetici şirketlerin, hem 
kendileri hem de girişimci firmaların kullanacakları her türlü yeterli düzeyde bina ve 
tesisler kurmaları ile mümkündür. Yönetici şirketlere tahsis edilen arazilerde genellikle 
yeterli düzeyde bina olmadığından, yeniden bina ve tesis yapılması en önemli maliyet 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bina, tesis yatırım projelerinin 
maliyetleri yönetici şirketlerin özkaynaklarından karşılayabilecekleri miktarın çok 
üzerinde olabilmektedir. Hibe yoluyla elde edilebilecek kaynaklar ise çok sınırlıdır.  

4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin, alt yapı, tesis ve idare binası inşaatları için Bakanlık bütçesine konulan 
karşılıksız yardım amaçlı ödenekler ise çok yetersiz kalmaktadır. Bakanlığın ilgili 
yönetici şirkete yardımda bulunup bulunmayacağı, bulunacaksa yardımın miktarı ve 
zamanı belirsizdir.  

Nitekim, Marmara Teknokent AŞ’nin kuruluşundan günümüze kadar olan 
ödenek talepleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde 
karşılanmadığından Yönetici Şirket, tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla sınırlı bir 
şekilde kendi bütçesi ile öngörülen program ödeneklerine göre yapmaktadır.  
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Kurulu Kararnamesi kapsamı dışında bulunan Yönetici Şirketin yatırım faaliyetleri, 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İşletme Bütçesi ile belirlenmektedir.  

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. Proje ödenekleri yıllık yatırım 
programında yer alır. Bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama 
programları dâhilinde kullanılır.  

Yönetici şirket, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare 
binası inşası ile ilgili giderlerinin karşılanamayan kısmı için gerekçeleri ile birlikte 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü nezdinde ödenek talebinde bulunabilir. Yönetici şirkete Kanun kapsamında 
verilen destekler yardım amacıyla olup karşılıksızdır. 

Bir değerlendirme yapmak gerekirse; yönetici şirketlerin ilk kurulduklarında, 
genellikle sermaye dışında hiçbir finansal kaynakları bulunmadığından sermaye 
tutarları, bina ve diğer alt yapı tesislerinin inşası için yeterli olmadığı gibi; esas faaliyet 
gelirleri ağırlıklı olarak kira gelirleri olup, başlangıçta kira geliri elde edebilecekleri 
yeterli binaları da bulunmamaktadır. 

Bölgenin faaliyete geçebilmesi ve geliştirilmesi yönetici şirketlerin, hem 
kendileri hem de girişimci firmaların kullanacakları her türlü yeterli düzeyde bina ve 
tesisler kurmaları ile mümkündür. Yönetici şirketlere tahsis edilen arazilerde genellikle 
yeterli düzeyde bina olmadığından, yeniden bina ve tesis yapılması en önemli maliyet 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bina, tesis yatırım projelerinin 
maliyetleri yönetici şirketlerin özkaynaklarından karşılayabilecekleri miktarın çok 
üzerinde olabilmektedir. Hibe yoluyla elde edilebilecek kaynaklar ise çok sınırlıdır.  

4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin, alt yapı, tesis ve idare binası inşaatları için Bakanlık bütçesine konulan 
karşılıksız yardım amaçlı ödenekler ise çok yetersiz kalmaktadır. Bakanlığın ilgili 
yönetici şirkete yardımda bulunup bulunmayacağı, bulunacaksa yardımın miktarı ve 
zamanı belirsizdir.  

Nitekim, Marmara Teknokent AŞ’nin kuruluşundan günümüze kadar olan 
ödenek talepleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde 
karşılanmadığından Yönetici Şirket, tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla sınırlı bir 
şekilde kendi bütçesi ile öngörülen program ödeneklerine göre yapmaktadır.  

 

 
 

Yönetici Şirketin 2016 yılı yatırımlarının program ödenek ve gerçekleşmeleri, 
Tablo 20’de gösterilmiştir. 
Tablo 20: Yatırım harcamaları 

Hesap 
Kodu  Projeler 

TEKGEB TEKSEB Toplam Gerçekleşme 
oranı 

 
% 

Ödenek  
Bin TL 

Harcama 
Bin TL 

Ödenek 
Bin TL 

Harcama 
Bin TL 

Ödenek 
Bin TL 

Harcama 
Bin TL 

255.04.001 Ofis Demirbaş Alımları 7 6 5 3 12 9 75 
255.04.002 Taşıt Alımları 150 148   150 148 98 

255.04.003 Bina ve İşletme Demirbaş 
Alımları   6 5 6 5 83 

258.03.001 Üstyapı Yatırımları 16.000 14.587 600 618 16.600 15.206 92 
258.03.002 Çevre Yatırımları   50 55 50 55 110 
258.03.003 Altyapı Yatırımları 25 22 50  75 22 30 

 Yatırım Proje Müş. Hizmet  170 112   170 112 65 
Toplam 16.352 14.875 711 681 17.063 15.557 92 

Yönetici Şirketin yatırım bütçesi Marmara Teknokent AŞ Bütçe yönetmeliğinin 
11 inci maddesinde belirtilen kalemlerden (Ofis demirbaş alımları, taşıt alımları, bina 
ve işletme demirbaş alımları, üstyapı yatırımları, çevre yatırımları, altyapı yatırımları)   
oluşmaktadır. Bu kapsamda Yönetici Şirket, program bütçe ile yukarıda ayrıntısı 
kayıtlı yatırım kalemleri için öngörülen 17 milyon TL tutarındaki yatırım ödeneklerine 
karşın, toplam %92 oranında 15,5 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirmiştir. 

Yatırım programı kapsamında bulunan İdare ve Kuluçka Binası inşaatı aşağıda 
incelenmiştir. 

İdare ve Kuluçka binası yapım işinin sözleşmesinde avans ödemesi 
yapılmayacağına dair hükümler varken, hakedişlerden öncesinde işin 
yüklenicisine ve yüklenici adına malzeme firmasına yüklenici hesabına avans 
niteliğinde ödeme yapılması: 

04.11.2015 tarihinde 24.240.000 TL sözleşme bedeli ile yapımına başlanılan, 
İdare ve Kuluçka binası yapım işinde; işin daha sonra yapılan hakedişinden mahsup 
edilmesine yönelik alınan; 

-26.02.2016 tarihli Şirket yönetim kurulu kararıyla, 1.250.000 TL’nin, 
-20.10.2016 tarihli Şirket yönetim kurulu kararıyla, 1.180.000 TL’nin, 
Yüklenici Şirkete avans olarak verilmesi ile, 
-21.10.2016 tarihli Şirket yönetim kurulu kararıyla, 67.675 TL tutarındaki 

seramik malzemesinin yönetici Şirket tarafından işin yüklenicisi adına ileride 
düzenlenecek hakedişten mahsup edilmek üzere satın alma işleminin gerçekleştirildiği, 

-İşin yüklenicisinin söz konusu işteki hesap hareketleri incelendiğinde; 320 
satıcılar hesabının 29.02.2016 tarihinde 1.250.000 TL, 25.10.2016 tarihinde 1.093.002 
TL borç bakiyesi verdiği,  

İşin sözleşmesinin 22 nci maddesinde “Bu iş için hiçbir safhada avans ödemesi 
yapılmayacaktır.” hükmüne aykırı işlem yapıldığı, 

belirlenmiştir. 
Diğer taraftan Şirket ile işin yüklenicisi arasında 24.10.2016 tarihinde 

sözleşmeye ek protokol yapıldığı, söz konusu protokolde: 
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“Protokol Şartları 
04.11.2015 tarihli Marmara Teknokent A.Ş. İdare ve Kuluçka Binası Yapım 

İşleri Sözleşmesinin 8. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
8. İşin Süresi ve Aşamaları 
Yapım süreleri, 
Yüklenici; iş bu kuluçka binası inşaat işlerinin tamamını 02.01.2017 tarihine, 

binaya ait tüm makine ve cihazların tamamını ise 31.01.2017 tarihine kadar 
tamamlayarak geçici kabule hazır şekilde teslim edecektir. Bu teslim tarihlerine 
yüklenici tarafından uyulmadığı takdirde, işveren tarafından ana sözleşmenin 30. ve 
62. maddelerindeki düzenlemelere uyulmaksızın ve hiçbir yazılı ve/veya sözlü uyarı 
ve bildirim yapılmaksızın sözleşme ve protokol derhal feshedilebilecek ve yükleniciye 
ait geçici kabul kesintileri ve teminat mektubu gelir kaydedilecektir. 

İş bu protokolle, imzalanan ana sözleşmenin 22. maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir. 

“……..Yükleniciye net 1.180.000,00 TL tutarın avans olarak yükleniciye 
ödenmesi,……..İş bu protokolle kararlaştırılmıştır.” denilmektedir. 

Şirketin faaliyetlerinde yürürlükte olan Satın Alma Yönetmeliğinin 14.2 nci 
maddesinde: “Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan işletme, hizmet ve 
mevzuattaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler vb. nedenlerden dolayı, karşılıklı 
mutabakatla sözleşmelerde değişiklik yapılabilir. 

Sözleşme değişikliği, ilgili birimin gerekçeleri belirtmesi ve satın alma işini 
onaylayanın kararı ile yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Satın alma yönetmeliği belli 
şartların oluşması şartı ile sözleşmelerde değişiklik yapılması imkanını getirmiştir. 
Sözleşmeye ek protokol, 26.10.2016 tarih ve 2016/09 sayılı Yönetim Kurulu kararında 
belirtilen; “İdari ve Kuluçka Binası Yapım İşinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar 
tamamlaması için gerekli taahhütlerin alınarak, imzalanan sözleşmeye ek protokol 
imzalanması ve yükleniciye 9. Hakedişten tutarından mahsup edilmek şartı ile 
1.000.000.-TL + KDV hakediş avansı ödenmesi için Yönetim Kurulu Başkanına yetki 
verilmesine karar verilmiştir.” gerekçeleri karşılığında düzenlenmiş,  ancak Nisan 
2017 itibariyle ek protokolde belirtildiği şekilde inşaat işinin 31.01.2017 tarihinde 
tamamlanmadığı, ek protokolün 2.1 inci maddesi hükümlerine uyulmadığı, ancak 
Şirket tarafından da ek protokolün işin bu tarihe kadar tamamlanması durumunda fesih 
edileceği hükmünün de uygulanmadığı görülmüştür. Bu durumda 31.01.2017 tarihine 
kadar inşaat işinin tamamlanması şartı gerçekleşmeyerek, hakediş öncesinde avans 
verilme gerekçesi de ortadan kalkmıştır. 

1.250.000 TL’lik avans ödemesi 26.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Şirket 
Yönetim Kurulu kararındaki: “Yüklenicinin avans isteme talebi hakkında görüşüldü 
teslim etmiş olduğu hak ediş dosyasındaki işlerin en az %90’ının eksiksiz 
tamamlandığı tespit edilmiş olup, bir sefere mahsus olmak üzere teslim etmiş olduğu 
3. hakediş tutarının 1.250.000 TL’sinin avans olarak ödenmesine, karar verildi”. 
hükmü doğrultusunda avans ödemesinin uygun bulunduğu belirlenmiştir. 

İşe ait sözleşmenin 7 nci maddesinde: “Sözleşmede belirtilmeyen hususlara 
ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Genel 
mevzuatta belirtilen diğer hususlar geçerli olacaktır.” hükmü bulunmaktadır. İşin 
sözleşmesinde “Bu iş için hiçbir safhada avans ödemesi yapılmayacaktır.” ifadesine 
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“Protokol Şartları 
04.11.2015 tarihli Marmara Teknokent A.Ş. İdare ve Kuluçka Binası Yapım 

İşleri Sözleşmesinin 8. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
8. İşin Süresi ve Aşamaları 
Yapım süreleri, 
Yüklenici; iş bu kuluçka binası inşaat işlerinin tamamını 02.01.2017 tarihine, 

binaya ait tüm makine ve cihazların tamamını ise 31.01.2017 tarihine kadar 
tamamlayarak geçici kabule hazır şekilde teslim edecektir. Bu teslim tarihlerine 
yüklenici tarafından uyulmadığı takdirde, işveren tarafından ana sözleşmenin 30. ve 
62. maddelerindeki düzenlemelere uyulmaksızın ve hiçbir yazılı ve/veya sözlü uyarı 
ve bildirim yapılmaksızın sözleşme ve protokol derhal feshedilebilecek ve yükleniciye 
ait geçici kabul kesintileri ve teminat mektubu gelir kaydedilecektir. 

İş bu protokolle, imzalanan ana sözleşmenin 22. maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir. 

“……..Yükleniciye net 1.180.000,00 TL tutarın avans olarak yükleniciye 
ödenmesi,……..İş bu protokolle kararlaştırılmıştır.” denilmektedir. 

Şirketin faaliyetlerinde yürürlükte olan Satın Alma Yönetmeliğinin 14.2 nci 
maddesinde: “Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan işletme, hizmet ve 
mevzuattaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler vb. nedenlerden dolayı, karşılıklı 
mutabakatla sözleşmelerde değişiklik yapılabilir. 

Sözleşme değişikliği, ilgili birimin gerekçeleri belirtmesi ve satın alma işini 
onaylayanın kararı ile yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Satın alma yönetmeliği belli 
şartların oluşması şartı ile sözleşmelerde değişiklik yapılması imkanını getirmiştir. 
Sözleşmeye ek protokol, 26.10.2016 tarih ve 2016/09 sayılı Yönetim Kurulu kararında 
belirtilen; “İdari ve Kuluçka Binası Yapım İşinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar 
tamamlaması için gerekli taahhütlerin alınarak, imzalanan sözleşmeye ek protokol 
imzalanması ve yükleniciye 9. Hakedişten tutarından mahsup edilmek şartı ile 
1.000.000.-TL + KDV hakediş avansı ödenmesi için Yönetim Kurulu Başkanına yetki 
verilmesine karar verilmiştir.” gerekçeleri karşılığında düzenlenmiş,  ancak Nisan 
2017 itibariyle ek protokolde belirtildiği şekilde inşaat işinin 31.01.2017 tarihinde 
tamamlanmadığı, ek protokolün 2.1 inci maddesi hükümlerine uyulmadığı, ancak 
Şirket tarafından da ek protokolün işin bu tarihe kadar tamamlanması durumunda fesih 
edileceği hükmünün de uygulanmadığı görülmüştür. Bu durumda 31.01.2017 tarihine 
kadar inşaat işinin tamamlanması şartı gerçekleşmeyerek, hakediş öncesinde avans 
verilme gerekçesi de ortadan kalkmıştır. 

1.250.000 TL’lik avans ödemesi 26.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Şirket 
Yönetim Kurulu kararındaki: “Yüklenicinin avans isteme talebi hakkında görüşüldü 
teslim etmiş olduğu hak ediş dosyasındaki işlerin en az %90’ının eksiksiz 
tamamlandığı tespit edilmiş olup, bir sefere mahsus olmak üzere teslim etmiş olduğu 
3. hakediş tutarının 1.250.000 TL’sinin avans olarak ödenmesine, karar verildi”. 
hükmü doğrultusunda avans ödemesinin uygun bulunduğu belirlenmiştir. 

İşe ait sözleşmenin 7 nci maddesinde: “Sözleşmede belirtilmeyen hususlara 
ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Genel 
mevzuatta belirtilen diğer hususlar geçerli olacaktır.” hükmü bulunmaktadır. İşin 
sözleşmesinde “Bu iş için hiçbir safhada avans ödemesi yapılmayacaktır.” ifadesine 

 

 
 

aykırı olarak, hakediş öncesinde 1.250.000 TL’lik avans ödemesi yapılması, Yapım 
İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş Raporları” başlığı altında yer alan 39 uncu 
maddesinin (2) nolu bendinin: “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan 
işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden 
sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir.” hükmüne de aykırılık teşkil 
etmiştir.  

Bu işlem işin, sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine aykırı 
olmakla birlikte, ihale dokümanlarında işin finansmanına yönelik, ihale öncesi teklif 
sahiplerinin tekliflerini, hatta ihaleye katılımlarını etkileyebilecek nitelikteki bir 
hükmünün sözleşmenin uygulanması safhasında değiştirilmesi, eşit rekabet ortamını 
ortadan kaldıracağı, bunun sonucunda da söz konusu iş için en uygun teklifin 
alınamaması sonucunu doğurabileceği değerlendirilmektedir.   

İdare ve Kuluçka binası yapım işinin sözleşmesinde avans ödemesi 
yapılmayacağına dair hüküm varken, hakediş öncesinde işin yüklenicisine ve yüklenici 
adına malzeme firmasına yüklenici hesabına avans niteliğinde ödeme yapıldığı 
belirlendiğinden, avans niteliğindeki 3 adet ödemenin yapıldığı tarihler ile mahsup 
edildiği hakediş tarihleri arasındaki süreler için yasal faizin uygulanarak işin 
yüklenicisinden tahsil edilmesi önerilir.  

İdare ve Kuluçka binasının Yapı denetimi/ Teknik müşavirlik hizmet alım 
işi kapsamında işyerinde bulundurulması gereken teknik personelin (fenni mesul)    
işyerinde sürekli bulunmaması: 

15.02.2017 tarihinde İdare ve Kuluçka binasının yapım işi şantiyesinde 
MARTEK teknik elemanı ile birlikte yapılan şantiye denetiminde hizmet alım ihalesi 
ile işin teknik denetiminin yerine getirilmesi üzere söz konusu işin sözleşmesinde 
isimleri de belirtilen 5 adet teknik elemanlardan hiçbirinin işyerinde bulunmadığı, 
şantiyede işin yüklenici tarafından yapı denetim firmasının kontrolü olmadan 
yürütülmekte olduğu, yönetici Şirket MARTEK teknik personeli tarafından 
düzenlenen tutanakla kayıt altına alınmıştır.  

Süre uzatımına göre iş bitim tarihi 23.03.2017 olmasına karşın, işte son ödenen 
hakedişe göre %78 seviyesinde olarak iş programının gerisinde olduğu belirlenmiştir.  
İdare ve Kuluçka binası yapım işinde, şantiye günlük defteri de tutulmadığından, Yapı 
denetim firmasının şantiyede hangi günlerde bulunduğuna yönelik bir tespit de 
yapılamamıştır.  

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler” başlığı 
altındaki 28 inci maddesinde, “(1) İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü 
gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve 
ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi 
tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. 
Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.” hükümleri belirtilmiştir. İlgili 
yönetmelik hükümleri gereğince şantiye günlük defterinin yüklenici ile birlikte yapı 
denetim görevlisi tarafından tutulması gerekmektedir.   
 Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yapı Denetim Hizmetleri” başlığı altında 
yer alan: “Madde 14 - (1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından 
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görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından 
yönetilir ve gerçekleştirilir.” hükmü ile, 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28 inci maddesinin 8 inci fıkrasında: 
“…………Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın 
inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki 
belgesi olmayan usta çalıştıramaz.” hükmü gereğince, 

İşyerinde yapım işinin sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fen 
ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesi, yapı denetim firması elemanlarının 
şantiyede sürekli denetimi ile sağlanabilecektir. 

Söz konusu Müşavirlik hizmet alımı işinin sözleşmesinin çeşitli hükümler 
başlıklı 13 üncü maddesinde: “Bu sözleşmede yer almayan hususlarda öncelik sırasıyla 
4708 sayılı Yapı denetimi hakkında kanun, İmar kanunu, Türk ticaret kanunu, borçlar 
kanunu, medeni kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” denilmektedir. 

4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki Kanun’un 3 üncü maddesinin 5 inci 
fıkrasında: “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette 
bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti 
süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları 
yasaktır.” ile, 

Aynı kanunun “İdari müeyyideler ve teminat” başlığı altında:  
“Madde 8: Yapı denetim kuruluşlarından bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 

öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit 
edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır.  

a) Denetim personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı denetim 
kuruluşunun denetim personeline görevi ile ilgili yazılı olarak bilgi vermediğinin 
anlaşılması,  

b) Mevzuatın öngördüğü evrakın tanziminde eksiklik veya kusur bulunması,  
c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) bendinde belirtilen 

görevlerin yerine getirilmemesi,  
hallerinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin 

%10’u kadar idari para cezası, verilir” hükümleri yer almaktadır. 
İdare ve Kuluçka binasının Yapı denetimi/Teknik müşavirlik hizmet alım işi 

kapsamında firma tarafından iş yerinde sürekli teknik eleman bulundurulmasının 
sağlanması, iş mahallinde bulunmadığı sürelere dair 4708 sayılı Kanunun ilgili cezai 
hükümlerinin uygulanması önerilir.  

İdari Bina Ve Kuluçka Merkezi Yapım İşi İle İlgili Alım Satım Ve Edimin 
İfasını Etkileyecek Hususlar: 

28.10.2015 tarihinde ihalesi yapılan ve 04.11.2015 tarihli sözleşme ile Gökmen 
İnşaat yükleniminde ki 24 240 000,00 TL bedeli  “İdari bina ve kuluçka merkezi 
yapım işi” ile ilgili işlemlerde Şirket 4691 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 
Teknoloji Bölgeler uygulama yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından,  şirket tarafından çıkartılan satın alma ve ihale 
yönetmeliği, 4691 sayılı teknoloji Bölgeler kanunu, teknoloji Bölgeler Yönetmeliği ve 
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yapım işi ile ilgili sözleşme ve ekleri ile T.T.K ve Borçlar Kanunu kapsamında yapılan 
değerlendirmede; 

 -  Marmara Teknokent A.Ş Satın Alma Usul ve Esaslarının 4 üncü maddesi (P) 
bendi uyarınca Zarf Açma ve Değerlendirme Komisyonunu Başkanının Genel Müdür 
olarak belirleneceği belirtildiği halde 06.10.2015 tarihli görevlendirmede komsiyon 
başkanı olarak haftada bir gün kurumda görevli danışmanlardan seçilmiştir. 
Komisyonlarda görevli danışmanlar haftada bir gün çoğunlukla cumartesi kurumda 
görevlendirildikleri  ve komsiyon toplantılarının birden fazla yapıldığı görülmüştür. 

- Ünsal Mühendislik tarafından yapılan proje ve yaklaşık maliyet hesapları ile 
ilgili sadece bir kalemde yapılan incelemede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozu 
kullanılarak yapılan, 15.06/1A Makine ile Yumuşak ve sert küskülük kazılması 
metreküp birim fiyat olarak  14.41 TL toplam imalat tutarı olarak 375.827,21 TL 
olarak gösterilmiş,  Oysa ki  Çevre ve şehircilik bakanlığı birim fiyatlarında  
15.006/1A  Poz nolu imalatın 2015 yılı için birim fiyatı 3.79 TL olduğu görülmektedir. 
Piyasa fiyatlarında ise idarenin gösterdiği yere döküm ve düzeltme dahil Metreküp 5 
TL  teklif verildiği toplam imalat tutarının 130 405 TL olabileceği  bina kazısı ile ilgili 
dosyada yer almaktadır. Bu nedenle toplam imalat tutarı olan 26 081 metreküp kazı 
maliyeti için piyasa fiyatları esas alındığında  (375827-130 405) 245 420 TL maliyet 
fazla gösterildiği görülmüştür. 

- Uygulama projesi kapsamında işin tümüyle ilgili bütünselik arzeden bina 
kazısı bina ihalesi dışına çıkartılmış ve kazı iş makinası çalıştırılmak suretiyle 
yapılmıştır.  Ayrı bir imalat olarak yapılan kazı için ayrı proje yapılmamış, Sanayi 
Bakanlığından onay alınmamıştır.  Bina projesi kapsamında yapılmışsa söz konusu 
proje 20.11.2015 tarihinde teslim edildiği oysaki bina kazısının 15.06.2015 ile 
21.09.2015 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır. 

- Bina inşaat ruhsatı Ocak 2016 tarihli olduğu ve iş yeri teslim ve işe başlama 
tarihi ise Kasım 2015 tarihi olduğu görülmektedir Bu durumda teknoloji Bölgeler 
Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca Sanayi Bakanlığına Proje 
onaylatmadan işe başlandığı anlaşılmaktadır. Yine Uygulama projesiyle anahtar 
teslimi götürü bedel suretiyle yapılan işlerde iş artışları ve azalalışları proje değişikliği 
gerektirdiğinden proje değişikliklerinin yönetmenliğin 33 üncü maddesi uyarınca 
onaylatılmadığı görülmüştür. 

- İhale teklif isteme şartnamesinin 2 nci maddesi (F) bendinde, Yapı Denetim 
İşveren tarafından seçilen ve yüklenici tarafından ödemesi yapılacak ilgili kanun ve 
yönetmelikler kapsamında yetkili kuruluş olarak tanınlanmasına karşın ihale sonrası 
yapı denetim hizmeti ihale edilerek giderleri Şirket tarafından karşılanmıştır 

- Kazı imalatının idarece yapılmış olmasına rağmen, kazının idarece yapıldığına 
dair şartnamenin metin kısmında bir ifadenin yer almaması, sözleşmede; iş 
kapsamında sahada çıkan hafriyatın işverenin göstereceği yere dökmekle yükümlü 
olacağı ve herhangi bir bedel talep etmeyeceği ifadesi, uygulama projesi bir bütün 
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olduğundan teklif sahiplerinde sanki kazının yüklenici tarafından yapılacağı algısına 
sebep olup, teklifi etkileyecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

- 15.12. 2015 tarihli Olurla Marmara Teknokent A.Ş Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde yapımı düşünülen İdare ve Kuluçka Binası, Kentsel Plan Doğrultusunda 
nihai kodların alınarak tesviye işlemlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan iş makinası 
çalıştırma hizmet işleri; 32 737,50 TL bedelle Emin Hafriyat İnşaat Taahüt (Osman 
Karacan) a yaptırılmıştır. Yine 30.06.2016 tarihli olurla Marmara Teknokent A.Ş 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapımı düşünülen İdare ve Kuluçka Binası, Kentsel 
Plan Doğrultusunda nihai kodların alınarak tesviye işlemlerinin yapılması için ihtiyaç 
duyulan iş makinası çalıştırma hizmet işleri bir önceki Olurla yapılan ve eksik kalan 
işlerin tamamlanması hizmet işleri 22 040 TL bedelle Emin Hafriyat İnşaat Taahhüt 
ŞTİ’ne (Osman Karacan’a) yaptırılmıştır. 

İdare ve Kuluçka Binası Yapım işi ile ilgili sözleşme 04.11.2015 tarihinde iş 
yeri teslimi ise 06.11.2015 tarihinde yapılmış olduğundan işle ilgili idari ve teknik 
şartnamede kazı işlerinin idare tarafında yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığından 
sözleşmenin 45-6 ncı maddesi: “Yüklenici iş kapsamında sahadan çıkan hafriyatı iş 
vereni gösterdiği alana dökmekle yükümlü olup bir bedel taahhüt etmeyeceğini 
peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.” hükmünden iş yeri tesliminden sonra idarenin kazı 
ile ilgili bir yükümlülüğünün kalmadığını göstermektedir. Bina hafriyatı ile ilgili kazı 
işleri daha önce 15.06.2015 tarihli olurla 304 802,50 TL bedelle Emin Hafriyat İnşaat 
Taahhüt Ltd. Şti. (Osman Karacan) a yaptırılmıştır.  

Bu süreçte işin eksik kaldığına dair bir ibare de mevcut değildir. Ayrıca 
30.06.2016 tarihli olurla yapılan hizmet işi, bina yapımı ile ilgili düzenlenen 6 ncı 
hakediş süresine denk gelmektedir. Söz konusu dönemde, toplam imalatların %47.18’i 
gerçekleşmiş olduğundan, nihai kotların alınarak tesviye işlemlerinin yapılmasından 
fen kuralları bakımında bahsedilmesi mümkün değildir. İnşaatın ilk aşamasında 
tamamlanmış olması gereken inşaat alanı tesviye işlemlerinin işin %47,18 aşamasında 
yapılmasına yönelik yapılan ödeme, mükerrer ödemeye işaret etmektedir.  

-Sözleşmenin 22/1 maddesine göre avans verilmeyeceği halde,  Yönetim 
Kurulunun kararı ile ek protokol yapılarak avans verilmesi kabul edilmiş, ve 
24.10.2016 tarihli ek protokole inşaat işlerinin 02.01.2017, makine ve cihazların 
tamamının 31.01.2017 taarihinde bitirileceğinin taahütnamesi alınarak avans verilmesi 
kabul edilmiştir.  Oysaki aynı dönemde yapılan hakediş ödemelerinden işin 
tamamlanan kısmı dikkate alındığında işin taaahüd edilen sürede bitirilmeyeceği 
açıkça görülmektedir. Nitekim denetim tarihi 25.05.2017 tarihinde işin henüz 
tamamlanmadığı görülmektedir. Bu durum, binanın denetimi ile görevli olan her 
düzeydeki yöneticilerin Binanın gerçekleşme oranı ile ilgili yönetim kurulunu 
yeterince bilgilendirmediklerini göstermektedir. 

- Avans verilmesiyle ilgili protokol ve taaahhütnamede işin belirtilen zamanda 
bitirilmemesi halinde işin feshedilip teminatın irat kaydedileceği belirtilmiş olmasına 
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rağmen, iş belirtilen zamanda bitirilmemiş ve süre uzatımı yoluna gidilmiş verilen süre 
uzatımı sonundada iş bitirilmemiştir. Üstelik verilen süre uzatımında idarenin malzeme 
seçmemesi nedeniyle gecikme yaşandığı gösterilmiş, oysaki sözleşmede malzemenin 
seçiminin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.. 

-   Sözleşme eki yapım şartları ve pursantaja dayalı ödemelerde Bayındırlık 
pozları kullanılmış olduğundan, yapım şartları ile ilgili Y.16.050/03,Y.050/06 poz nolu 
imalatlarla ilgili hazır beton kulanılmış olduğundan imalatın yapım şartlarında 
belirtildiği üzere ödeme belgelerine ekli işin adı yazılı faturalar eklenmemiştir. 
İmalatın büyük kısmını oluşturan bu imalatlarla ilgili yapım şartlarında belirtilen 
hususların aranmadığı görülmüştür.  

-  Yönetim Kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017/2 sayılı Kararında ihale 
kapsamında olup yapılmayan imalatlarla(Karar Eki:3) ilgili Kurumun Satın Alma Usul   
ve Esaslarının uygulanmamasına ilişkin kararı ve bu karara ilişkin kamu yararı 
gözetildiği ibaresi, Kurumun Satın alma Usul ve Esaslarını kamu yararı konusunda 
tartışılır hale getirmiştir.   Ayrıca 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca Kamu 
Yararı kararı alma yetkisi Sanayi Bakanlığına verilmiştir. 

 Yukarıda belirtilen hususlar ve söz konusu yapım işinin zamanında 
bitirilmemesi ve kurumun uğradığı kira kayıpları ve gecikmeler dolayısı ile alması 
gereken gecikme cezaları ve irat kaydedilmesi gereken teminatlarla ilgili önemli  
miktarda kurum kaybının ortaya çıktığı  değerlendirilmektedir.  

İdari Bina ve Kuluçka Merkezi yapım işi ile ilgili alım, satım ve edimin ifasını 
etkileyecek nitelikte olduğu ve kurum kaybına yol açtığı değerlendirilen hususların 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca incelenmesi önerilir. 

Gölet Yapımı ile İlgili Kurum Kaybı: 

Şirket Yönetim Kurulunun 2015/7 sayılı kararı ile Kuluçka Merkezi ve İdare 
Binası yapım işi ile ilgili kazı imalatlarının bu iş için yapılacak ihale kapsamı dışına 
çıkartılması sonucunda; Şirket tarafından araç çalıştırma sureti ile yapılan kazı imalatı 
ile eş zamanlı olarak gölet yapım çalışması yapıldığı görülmüştür. Ancak şirketin 
sorumluluk alanında bulunan Teknokent ve Serbest Bölgeler sahasına isabet eden gölet 
yapımı ile ilgili gerekli yasal izinler alınmadığı gibi onaylı bir proje olmadan işe 
başlandığı anlaşılmıştır. Serbest Bölge alanına isabet eden kısımla ilgili Ekonomi 
Bakanlığının izin vermemesi üzerine çalışma tamamlanmamış ve bu iş için yapılan 
araç çalıştırma ve malzeme alımları ile ilgili giderler kurum kaybı sonucunu 
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 31 inci maddesinde 
Bölge içerisindeki tüm yapılara ilişkin uygulama projeleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve 
ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetici şirketçe hazırlanacağı ve Genel 
Müdürlüğe iletileceği projelerde kimlerin imzasının bulunacağı belirtilmiştir. 
Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde ise Yönetici şirketin proje sorumluluğu belirtilmiş 
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ve teknik şartlara uygun olarak yönetici şirket tarafından hazırlanan veya hazırlatılan 
projelerin onanmak üzere Bakanlığa sunulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna rağmen söz konusu gölet yapımı ile ilgili Bakanlıkça onaylanan bir proje 
bulunmamaktadır. Teknokent alanına isabet eden kısımla ilgili Sanayi Bakanlığından, 
Serbest Bölge alanında kalan kısımla ilgili Ekonomi Bakanlığından izin de 
alınmamıştır. 

Gölet yapımı ile ilgili harcamalar 2015 yılında yapılmış olmasına karşın bu 
yatırım için alınan membran ve boruların yatırımda kullanılmaması denetim tarihi 
itibarı ile ve arazide istiflenmiş olmasına rağmen muhasebe kayıtlarında yer almamış 
olması nedeniyle denetim kapsamında değerlendirilmiştir. 

Yasal izinler ve gerekli teknik şartlar oluşmadan başlanan ve sonuçlanmayan iş 
için iki şekilde masraf yapılmış, biri Kuluçka Merkezi ve idari Bina Yapım işi ile ilgili 
bina kazısı kapsamında araç çalıştırma,  diğeri ise 15.07.2015 tarihli Olura istinaden  
malzeme alımı yapma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Malzeme alımı ile ilgili olarak,15.07.2015 tarihli Olura istinaden “HDPE  
membran kaynak işleri ile vana ve montajı alımı”  ilgili onayla  82 204.00 $ Fem 
İnşaat San. Ldt. Şti. uhdesine bırakılmıştır. Ancak İşle ilgili düzenlenen sözleşme 
14.07.2015 tarihli olduğu gözükmekte bu durum önce sözleşmenin yapıldığı sonra 
onay alındığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  11.08.2015 tarihli tutanakla teslim 
alınan malzemelerle ilgili aynı tarihli dolar kuru(2,7674)   üzerinden 65 763,20 $   aynı 
tarihli faturayla KDV dahil  214 751,14  TL üzerinden vergi tevkifatı düşülerek ödeme 
yapılmıştır.  Ödeme, sözleşmenin 4.1 maddesi uyarınca onay bedeli olan 82.204.00$ % 
20 esas alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır.  Ancak sözleşmede HDPE Geomembran 
için ifadesinin kullanılmış olması kaynak ve montaj işleriyle ilgili % 80 lik 14 019,2 $   
ödemeyi dayanaksız bırakmıştır. Ancak proje yapılmadan gerekli izin ve onaylar 
alınmadan bir yapım işine girişilmesi ve sonuçta o yapım işinin gerçekleşmemesi 
nedeniyle bu iş için ödenen 65763,20 $ tümünü yersiz harcama haline getirmektedir. 

 Bina hafriyatı kapsamında yapılan harcamada ise gölet yapımına isabet eden 
tutar kadar harcama yapılmıştır. Bu miktarın tespiti; ortak yapılan araç çalıştırma 
giderlerinden bina hafriyatına isabet eden kısmın düşülmesi ile mümkün olacaktır. 

Ünsal Mühendisliğe ihale edilen bina projesi ve yaklaşık maliyet 
dokümanlarında bina kazısı için ön görülen Poz no 15.06/1A Makine ile Yumuşak ve 
sert küskülük kazılması imalat miktarı 26 081 Metreküp birim fiyat olarak 14.41 TL 
toplam imalat tutarı olarak 375.827,21 TL olduğu gözükmektedir. Oysa ki Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında 15.006/1A Poz nolu imalatın 2015 yılı için 
birim fiyatı 3.79 TL olduğu gözükmektedir. Bu durumda imalatın toplam tutarı birim 
fiyatlar kapsamında 98 846.99 TL olmaktadır. Bu fiyatların piyasa koşullarına göre 
düşük olduğunu kabullendiğimizde, bu işle ilgili yapılan iş makinası çalıştırma ile 
ilgili alınan tekliflerde; Kurt Yapı Hafriyat, İnşaat, Nak, ve Tic.Ldt. Şti nin verdiği 
teklif. ”hafriyatın kazılması, yüklenmesi, gösterilen döküm alanına nakli, dökülen 
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malzemenin paletli kepçeyle düzeltilmesi dâhil 1 metreküp fiyatı 5 TL+ KDV olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle piyasa fiyatları ile bu teklif kapsamında inşaatın kazı 
maliyeti 130 405 TL olduğu görülmektedir.  Kazı İmalatı ile ilgili olarak; 

  -15.06.2015 tarihli satın alma talebi ve 15.06.2015 tarihli onayla 389 saat 
Beko Loder 23 tonluk, 880 saat Beko Loder 30 tonluk, 3 kamyon 156 gün, 12 tonluk 
Vibrasyonlu silindir 46 gün çalıştırma işi 304802.50  TL+ KDV bedele Emin Hafriyat 
İnşaat ve Taahhüt üzerinde bırakılmış  ve  15.06.2015 tarihinde sözleşmeye 
bağlanmıştır. 

15.12. 2015 tarihli Olurla Marmara Teknokent A.Ş Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde yapımı düşünülen İdare ve Kuluçka Binası, Kentsel Plan Doğrultusunda 
nihai kodların alınarak tesviye işlemlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan iş makinası 
çalıştırma hizmet işleri; 32 737,50 TL,. Yine 30.06.2016 tarihli olurla Marmara 
Teknokent A.Ş Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapımı düşünülen İdare ve Kuluçka 
Binası, Kentsel Plan Doğrultusunda nihai kodların alınarak tesviye işlemlerinin 
yapılması için 22 040 TL, gider yapıldığı görülmüştür. Birlikte yapılan için iş makinası 
çalıştırma için yapılan toplam gider tutarı, 2015 yılı için, (304 802,5+32 737,50)= 337 
540 TL + KDV, 2016 yılı için 22 040 TL+KDV olmak üzere toplam 359580 TL+KDV 
olduğu görülmektedir. Bina hafriyatı ile ilgili piyasa fiyatı kapsamında oluşan 130 405 
TL bu tutardan düşüldüğünde, gölet çalışmalarına isabet eden iş makinası çalıştırma 
gideri (359580-130405)= 229 175 TL+KDV olmaktadır. 

Bu durumda gölet için;  iş makinaları için 229 233 TL+KDV, Membran için             
181 933,08 TL+KDV, Kalıp ve beton işleri için 10872,46 TL+KDV olmak üzere 
toplam(229233+181933,08+10872,46) 422042,46 TL + KDV gider yapıldığı 
görülmektedir. Gölet yapımı için bugüne kadar yapılmış KDV dâhil toplam harcama 
tutarı ise 498 010,10 TL olmaktadır. 

Ayrıca 304 802,50 TL +KDV lik işin süresi ile ilgili düzenlenen 04.07.2015 
tarihli tutanakta;, Gölet yapımı ile ilgili serbest bölgede alanına isabet eden kısımla 
ilgili Ekonomi Bakanlığından izin alınmadığından iş süresine bağlı kalınmayacağını 
belirtilmiş olması, Şirketin 2015 yılı faaliyet raporunun 19 uncu sayfasında yer alan, “  
İdare ve kuluçka binasının inşaatın ihale kapsamında hafriyat alım bedeli 375 822,21 
TL iken 315 752,50 TL harcanmış ve çıkan hafriyat gölet yapımında kullanılmıştır.” 
İfadesinden açıkça anlaşılacağı üzere söz konusu iş makinaları çalıştırma işinin bina 
hafriyatı ve gölet yapımıyla ilgili olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Gerekli izinler alınmadan onaylı projeye dayanmayan ve gerçekleşmeyen 
yatırım için yapılan 498 010.10 TL giderin sorumlulardan alınması önerilir. 

Yapım Ve Onarım İşlerinde Gecikme Cezası Uygulanmaması: 

Şirketin Marmara Teknokent A.Ş Satın Alma Usul ve Esasları kapsamında 
yapmış olduğu onarım ve yatırım harcamalarında sözleşmelerde belirtilen sürelerde iş 
teslim edilmediği halde geç teslimle ilgili herhangi bir gecikme cezasının 
uygulanmadığı tespit edilmiştir. Devam eden İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Yapım işi 
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ile ilgili bağlantılı alımlarda gecikme cezası alınmama işleminin 2015 yılından beri 
devam ettiği görülmüştür. 

- Eski Yemekhane binası onarım işi ile ilgili Polyera uygulanması işi 
18.11.2015 tarihli onaya istinaden yapıldığı, iş teslimin 06.04.2016 tarih kabul tutanağı 
ile yapıldığı ve 613 m2 alanın boyasının yapılmadığı ve nihai ödemenin 28.06.2016 
tarihinde yapıldığı dikkate alındığında işin yaklaşık 210 günlük sürede tamamlandığı 
anlaşılmıştır. İşin tutarı ve yapım süresine bakıldığında Satın alma usul ve esaslarına 
göre sözleşme yapılması zorunlu olan bir iştir. Ancak bu işle ilgili sözleşme ibraz 
edilmemiştir. 

- 01.07.2016 tarihinde akdedilen, eski yemekhane binasının elektrik işleri ile 
ilgili yapım işinde sözleşmenin 3 üncü maddesine göre işin süresi 25.02.2016 tarihinde 
bitmesi gerekirken 22.02.2016 tarihli tutanakla 30 günlük süre verilmiş ve işin süresi 
25.03.2016 tarihine uzatılmış ancak iş yine de bu sürede bitirilmemiş ve işin teslimi 
05.05.2016 tarihinde yapılmıştır. Bu durumda 40 günlük gecikme söz konusu 
olduğundan; sözleşmenin 3 üncü maddesi uyarınca (139.337,68/1000x5x40) 27867 TL 
gecikme cezası alınması gerekirken alınmamıştır. 

- 193 500 TL bedelli Temiz Oda yapım işi ile ilgili işyeri teslim tarihi 
16.02.2016, sözleşme tarihi 26.02.2016 sözleşmenin 3 üncü maddesine istinaden işin 
bitim süresi 29.04.2016, işin teslim tarihi 16.05.2016 gecikme süresi 17 gün, 
sözleşmeye göre ceza tutarı (193500/1000x5x17) 16447,5 TL alınması gerekirken 
alınmadığı görülmüştür. 

- 2015 yılında yapılmış ve devam eden idari bina ve kuluçka binası yapım işi ile 
ilgili alımlarda; 

İdari bina ve kuluçka merkezi proje alımı için 27.02.2015 tarihli sözleşmenin 60 
ıncı maddesine istinaden işin süresi 27.04.2015 tarihinde dolmasına karşın iş teslimi 
20.11.2015 tarihinde yapılmış ve gecikilen 186 günlük süre için sözleşmenin 14 üncü 
maddesinde belirtilen %1 lik gecikme cezası uygulanmamıştır. 

Bina hafriyatı ve gölet yapımı ile ilgili 304 802.5 TL lik işle ilgili sözleşmenin 3 
üncü maddesinde işin süresi 21 gün olarak gösterilmiş ve bitim tarihi 07.07.2015 
tarihinde olmasına rağmen iş 21.09.2015 tarihinde bitmiş ve 75 günlük gecikme 
olmasına rağmen gecikme cezası uygulanmamıştır. Bu işle ilgili 04.07.2015 tarihli 
Şirketin evrak kayıt numarası alınmamış, 04.07.2017 tarihli tutanakla göletle ilgili 
Ekonomi Bakanlığı sınırları ile ilgili izin süreci uzadığından sözleşmenin 3 üncü 
maddesinin uygulanmayacağına ilişkin tutanak ibraz edilmiştir. Ancak hali hazırda, 
göletin ilgili kısmı yapılmamış olduğu halde sözleşmede belirtilen tüm bedelin ayrıca 
ödenmiş olduğu dikkat çekmektedir. 

Gölet yapımı kapsamında geomembran alım işinde, malzemenin 14.07.2015 
tarihli sözleşmenin 5 inci maddesinde öngörülen süre, 28.07.205 tarihinde bitmiş 
olmasına karşın malzeme teslimi 12.08.2015 tarihinde yapılmış ve 16 günlük gecikme 
olduğu halde gecikme cezası alınmamıştır. Üstelik ödemede gecikilen süredeki kur 
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olmasına karşın malzeme teslimi 12.08.2015 tarihinde yapılmış ve 16 günlük gecikme 
olduğu halde gecikme cezası alınmamıştır. Üstelik ödemede gecikilen süredeki kur 

 

 
 

esas alınmıştır. Ayrıca bu işle ilgili sözleşmenin 4-1 nolu maddesinde geomembran 
için teslimde %80 ödeme yapılacağı belirtilmesine rağmen tüm iş için %80 ödeme 
yapılmış ve 55774 dolar ödenmesi gerekirken 64680 dolar ödeme yapılmıştır. 

Yapım ve onarım işlerinde iş teslim tarihindeki gecikmelerle ilgili gecikme 
cezalarının faiziyle birlikte sorumlulardan alınması önerilir. 

Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Yapı Denetim Giderlerininin 
Kurum Tarafından Karşılanması: 

Yapımı halen devam eden yeni idari bina ve kuluçka merkezi binası yapım işi 
için, 15.11.2015 tarihli taleple 15.12.2015 tarihli sözleşmeyle Tep Yapı Denetim Ldt 
Şti den 140 000 TL bedelle yapı denetim hizmeti alınmış ve işin gerçekleşme 
durumuna göre 2016 yılında ödemeler yapılmıştır. Ancak işle ilgili teklif isteme 
şartnamesinin 2 nci maddesinin (F) bendinde, “Yapı Denetim İşveren tarafından 
seçilen ve yüklenici tarafından ödemesi yapılacak ilgili kanun ve yönetmelikler 
kapsamında yetkili kuruluş” olarak tanımlanması Yapı denetim ücretlerinin yüklenici 
tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Yine sözleşmenin 44-9 nolu maddesi;” 
Yüklenici Kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin/onay ve ruhsatların 
alınması( Yapı ve iskan ruhsatı dahil) ve bunlara ilişkin harç, ücret, hizmet bedeli ve 
benzeri ödemelerin yapılmasını sağlayacaktır” ifadesi kapsamında yapı denetim ücret 
ve giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı açıkça görülmektedir. Ayrıca 4078 
sayılı Yapı denetim Kanunun 1 inci maddesinin a fıkrasında 3194 sayılı İmar 
Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci 
maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar kapsamında olmadığı 
belirtilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunun 26 ncı maddesi kamu kurum ve 
kuruluşlarca yapılan yapılarla ilgili hususları düzenlemektedir. Kaldı ki 4691 sayılı 
Teknoloji Bölgeler Kanununda ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Teknoloji 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapı 
ruhsatlarının Bakanlıkça verileceği belirtilmiştir. Ayrıca Marmara Teknokent Yönetici 
Şirketinin sermayesinin yarıdan fazlasının kamuya ait olması münasebetiyle, 3194 
sayılı kanunun 26 ncı maddesi kapsamında olduğundan 4078 sayılı Kanun kapsamında 
olmadığından Yapı denetim hizmeti alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Kaldı ki 
sözleşmenin 10 uncu maddesi uyarınca işin sözleşme şartlarına göre yürütülmesinin 
denetlenmesi işveren tarafından görevlendirilecek kontrolörlükçe denetleneceği 
belirtilmiştir. Bu bağlamda hakedişlerde imzası bulunan şirket personeli, Umut Yavuz 
(mak. tek), Şirket Teknik Danışmanı DR.Müh. Murat Kuruoğlu, Tübitak Çalışanı 
Orhan Özen(elektrik müh), Tübitak Çalışanı Erkan Kaya(inşaat müh.) kontrolör olarak 
görevlendirildikleri anlaşılmaktadır. 

Yapı denetime ihtiyaç bulunmadığı halde yapı denetim hizmeti satın alınması, 
Şartname ve sözleşmede yapı denetim ücretinin yüklenici tarafından karşılanacağı 
belirtilmesine rağmen şirket tarafından karşılanması nedeniyle ortaya çıkan şirket 
kaybının ilgililerden alınması önerilir. 
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Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken İnşaat Koruma Giderlerinin 
Kurum Tarafından Karşılanması: 

Şirket, Güvenlik personeli hizmet alımında 2016 yılında 2 personel artışı 
yapmıştır. Şirketin mali analiz raporunda(sayfa23); bir personelin inşaat firmasının 
güvenliğini sağlamak için alındığını ve maliyet bedelinin inşaat firmasından tahsil 
edildiği belirtilmiştir.  Yapım işi ile ilgili firmayla yapılan sözleşmenin 44/23 üncü 
maddesinde iş, tesis ekipmanların zarar görmemesi için yüklenicinin her türlü 
tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Kaldı ki yapım işi sözleşme şartlarına uygun olarak 
teslim edilinceye kadar sorumluluk yüklenicinin olacaktır. Buna rağmen inşaatı 
koruma görevinin idarece yüklenilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Her ne 
kadar idare, inşaatı korumak için fazladan aldığı görevlinin parasının yükleniciden 
aldığını iddia etmekteyse de, hizmet alımları ile ilgili fazla mesai puantajlarında 
güvenlik personeline inşaatla ilgili koruma görevleri dolayısı ile fazla mesai ücreti 
ödendiği tespit edilmiştir. Şirketin gönderdiği dokümanda inşaatla ilgili fazla mesai 
dökümünün yaklaşık 68 894 TL olduğu gözükmekte ve bu bedelin yükleniciden 
alındığına dair bir kayıt bulunmamaktadır.  

Şirket tarafından karşılanan ancak yüklenici tarafından karşılanması gereken 
inşaat koruma giderlerinin yükleniciden tahsil edilmesi önerilir. 

Yapım İşi Kapsamında Sözleşme Gereği Tahsis Edilen Aracın Yakıt 
Giderlerinin Şirketçe Karşılanması: 

04.11.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan Gökmen İnşaat taahhüdündeki İdare 
Binası ve Kuluçka Merkezi yapım işiyle ilgili düzenlenen teklif isteme şartnamesinin 
28 inci maddesi; “Sözleşme imzalanmasına müteakip ihaleyi kazanan istekli tarafından 
işin yapım süresi boyunca yapım, kontrol, test vb. işlerin ifası için ve her türlü ulaşım 
ihtiyacını karşılanması amacıyla 2015 model bir adet dizel araç işverenin emrine tahsis 
edilecektir.” İfadesi ve sözleşmenin 44-15 nolu maddesi;” Yüklenici Sözleşme 
imzalanmasına müteakip işin yapım süresi boyunca yapım, kontrol, test v.b işlerin ifası 
için ve her türlü ulaşım ihtiyacını karşılanması amacıyla 2015 model bir adet dizel araç 
işverenin emrine tahsis edecektir.”  hükmü gereğince Yüklenici şirkete araç tahsisini 
yapmıştır. Ancak iş süresi boyunca şirket kullanımında olan aracın akaryakıt giderleri 
Şirket tarafından karşılanmıştır.  Şartnamede araç tahsisi ile ilgili hüküm olması 
maliyeti etkileyecek bir unsur olduğundan işle ilgili teklifleri doğrudan etkileyecektir. 
Akaryakıt giderleri araç tahsis maliyetinin bir unsurudur. Araç tahsisi ile ilgili genel 
uygulama akaryakıt giderlerinin tahsis edence karşılanmasıdır. Nitekim Şirketin, 
Ekonomi Bakanlığına tahsis ettiği 2 adet aracın giderleri Şirket tarafından 
karşılanmaktadır. Kaldı ki, sözleşmenin 6 ncı maddesinde taahhüdün yerine 
getirmesiyle ilgili ulaşım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.   

İdare Binası ve Kuluçka Merkezi yapım işinde, sözleşme ve şartname gereği 
Şirkete tahsis edilen aracın akaryakıt giderlerinin toplam tutarının yükleniciden 
alınması önerilir.  
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Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken İnşaat Koruma Giderlerinin 
Kurum Tarafından Karşılanması: 

Şirket, Güvenlik personeli hizmet alımında 2016 yılında 2 personel artışı 
yapmıştır. Şirketin mali analiz raporunda(sayfa23); bir personelin inşaat firmasının 
güvenliğini sağlamak için alındığını ve maliyet bedelinin inşaat firmasından tahsil 
edildiği belirtilmiştir.  Yapım işi ile ilgili firmayla yapılan sözleşmenin 44/23 üncü 
maddesinde iş, tesis ekipmanların zarar görmemesi için yüklenicinin her türlü 
tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Kaldı ki yapım işi sözleşme şartlarına uygun olarak 
teslim edilinceye kadar sorumluluk yüklenicinin olacaktır. Buna rağmen inşaatı 
koruma görevinin idarece yüklenilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Her ne 
kadar idare, inşaatı korumak için fazladan aldığı görevlinin parasının yükleniciden 
aldığını iddia etmekteyse de, hizmet alımları ile ilgili fazla mesai puantajlarında 
güvenlik personeline inşaatla ilgili koruma görevleri dolayısı ile fazla mesai ücreti 
ödendiği tespit edilmiştir. Şirketin gönderdiği dokümanda inşaatla ilgili fazla mesai 
dökümünün yaklaşık 68 894 TL olduğu gözükmekte ve bu bedelin yükleniciden 
alındığına dair bir kayıt bulunmamaktadır.  

Şirket tarafından karşılanan ancak yüklenici tarafından karşılanması gereken 
inşaat koruma giderlerinin yükleniciden tahsil edilmesi önerilir. 

Yapım İşi Kapsamında Sözleşme Gereği Tahsis Edilen Aracın Yakıt 
Giderlerinin Şirketçe Karşılanması: 

04.11.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan Gökmen İnşaat taahhüdündeki İdare 
Binası ve Kuluçka Merkezi yapım işiyle ilgili düzenlenen teklif isteme şartnamesinin 
28 inci maddesi; “Sözleşme imzalanmasına müteakip ihaleyi kazanan istekli tarafından 
işin yapım süresi boyunca yapım, kontrol, test vb. işlerin ifası için ve her türlü ulaşım 
ihtiyacını karşılanması amacıyla 2015 model bir adet dizel araç işverenin emrine tahsis 
edilecektir.” İfadesi ve sözleşmenin 44-15 nolu maddesi;” Yüklenici Sözleşme 
imzalanmasına müteakip işin yapım süresi boyunca yapım, kontrol, test v.b işlerin ifası 
için ve her türlü ulaşım ihtiyacını karşılanması amacıyla 2015 model bir adet dizel araç 
işverenin emrine tahsis edecektir.”  hükmü gereğince Yüklenici şirkete araç tahsisini 
yapmıştır. Ancak iş süresi boyunca şirket kullanımında olan aracın akaryakıt giderleri 
Şirket tarafından karşılanmıştır.  Şartnamede araç tahsisi ile ilgili hüküm olması 
maliyeti etkileyecek bir unsur olduğundan işle ilgili teklifleri doğrudan etkileyecektir. 
Akaryakıt giderleri araç tahsis maliyetinin bir unsurudur. Araç tahsisi ile ilgili genel 
uygulama akaryakıt giderlerinin tahsis edence karşılanmasıdır. Nitekim Şirketin, 
Ekonomi Bakanlığına tahsis ettiği 2 adet aracın giderleri Şirket tarafından 
karşılanmaktadır. Kaldı ki, sözleşmenin 6 ncı maddesinde taahhüdün yerine 
getirmesiyle ilgili ulaşım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.   

İdare Binası ve Kuluçka Merkezi yapım işinde, sözleşme ve şartname gereği 
Şirkete tahsis edilen aracın akaryakıt giderlerinin toplam tutarının yükleniciden 
alınması önerilir.  

 

 
 

İdare ve Kuluçka Binası inşaatında tespit edilen hususlar: 

En son onaylanan 02.03.2017 tarihli 12 nolu hakediş raporu kapak sayfasında 
yapılan iş artışları ile işte son sözleşme bedelinin 27.703.209,14 TL olduğu görülmüş 
olup, en son hakedişte sözleşme ve ilave işler kapsamında toplam 21.071.363,10 
TL’lik imalat tutarı söz konusu hakedişle Yönetici Şirket tarafından onaylanmıştır. 12 
nolu son hakedişte işin parasal yönden seviyesi %73,36 seviyesinde olup, en son 
verilen süre uzatımı kararına göre işin bitim tarihi 23.03.2017’dir.    

Yönetici Şirket Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki faaliyetlerinde mevzuatı 
gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Bu nedenle, söz konusu iş 
hakkındaki değerlendirmeler, yüklenici ile arasında imzalanan sözleşme ve eklerindeki 
hükümler ile 10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği dikkate alınarak yapılmıştır. 

1) İdare ve Kuluçka Binası inşaatında iş artışının %18,89’a ulaştığının Yönetici 
Şirket tarafından bilinmesi 

Söz konusu 12 nolu hakedişin 2 nolu sayfasındaki 02.03.2017 tarihine kadar 
yapılan imalat icmali tablosu incelendiğinde; ilk sözleşme bedeli olan 24.240.000 
TL’nin, aynı hakedişin ödemeye esas imalat listelerindeki artış ve azalışlar da dikkate 
alınarak toplam tutarın 28.819.344,99 TL’ye ulaşacağı, bu tutarın da ilk sözleşme 
bedeline %18,89’luk artış getireceği belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 03.03.2017 tarih ve 2017/02 
nolu kararda da bu durum belirtilmiştir. 

Değerlendirme: 
İşin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21 inci maddesinde: 

“ (1) Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının 
zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin; 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik 

olarak mümkün olmaması,  
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme 

bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri 
sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 
dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  

(2) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, bu oranı sözleşme 
bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. 

(3) Karma sözleşmelerde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
koşulların gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin; 

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una,  
b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine, 
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kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler 
çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu birim fiyat teklif alınan 
iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. 

(4) İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması 
durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak 
bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmesi zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.  

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 nolu bendi gereğince, anahtar teslimi 
götürü bedel sözleşmesi imzalanan işin kanuni artış limiti olan sözleşme bedelinin 
%10’una kadar tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda artış yapılmaksızın 
hesapların genel hükümlere göre tasfiye edilmesi, ancak söz konusu işte tüm 
imalatların tamamlanması, sözleşme bedelinin %100’ünü aşan kalan imalatlar için ise 
yeniden ihaleye çıkılması gerekmektedir.  

Yönetici Şirket tarafından onaylanan 12 nolu hakedişin 2 nci sayfasında yer 
alan icmal sayfasında ve 03.03.2017 tarih ve 2017/02 sayılı Yönetim Kurulu kararında 
iş artışının % 18,89 olacağının farkına varıldığı belirlenmiştir. Bu durumda sözleşme 
eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükümlerine göre 
uygulama yapılması gerekirken, söz konusu hükümlere aykırı olarak iş devam 
ettirilmiştir.  

2) İş kapsamında inşaatın işletmeye açılabilmesi için zorunlu olan imalatların 
iş kapsamından çıkarılması 

Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017/02 sayılı 
kararında: 

“Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapımı devam eden İdare ve Kuluçka Binası 
inşaatının son durumu ve Ek-2’de ilgili danışmanlar tarafından hazırlanan ve Yönetim 
Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilmek üzere gündeme alınan müzekkere 
görüşüldü. 

Kamu yararı gözetildiğinde ve herhangi bir iş gecikmesine mahal vermemek 
üzere Ek-3’te listesi ve yaklaşık bedelleri verilen satınalma işlemlerinin İdare ve 
Kuluçka Binası yapım işlerinin tamamlanması amacı ile daha önceden kabul edilmiş 
yürürlükte olan TÜBİTAK Marmara Teknokent Satınalma Usul ve Esasları 
işletilmeden Ek-3’te belirtilen iş kalemleri ile sınırlı olmak üzere en az üç teklif 
ve/veya piyasa araştırması yapılıp ve Yönetim Kurulu onayı alınarak ilgili satın alma 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine,” oy birliği ile karar alınarak onaylandığı 
belirlenmiştir.    

Diğer taraftan Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 24.04.2017 tarih ve 2017/05 
sayılı Yönetim Kurulu kararının 2 nolu maddesinde: 

“Yeni yapılan binanın kiracılarının binaya bir an önce girebilmeleri için geçici 
kabul eksiklikleri üzerinden geçildi ve mevcut durumda bir ilerleme olmadığı 
yüklenici firmanın ödeme sıkıntısı içinde olduğuna kanaat getirildi. Yerinde yapılan 
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kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler 
çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu birim fiyat teklif alınan 
iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. 

(4) İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması 
durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak 
bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmesi zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.  

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 nolu bendi gereğince, anahtar teslimi 
götürü bedel sözleşmesi imzalanan işin kanuni artış limiti olan sözleşme bedelinin 
%10’una kadar tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda artış yapılmaksızın 
hesapların genel hükümlere göre tasfiye edilmesi, ancak söz konusu işte tüm 
imalatların tamamlanması, sözleşme bedelinin %100’ünü aşan kalan imalatlar için ise 
yeniden ihaleye çıkılması gerekmektedir.  

Yönetici Şirket tarafından onaylanan 12 nolu hakedişin 2 nci sayfasında yer 
alan icmal sayfasında ve 03.03.2017 tarih ve 2017/02 sayılı Yönetim Kurulu kararında 
iş artışının % 18,89 olacağının farkına varıldığı belirlenmiştir. Bu durumda sözleşme 
eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükümlerine göre 
uygulama yapılması gerekirken, söz konusu hükümlere aykırı olarak iş devam 
ettirilmiştir.  

2) İş kapsamında inşaatın işletmeye açılabilmesi için zorunlu olan imalatların 
iş kapsamından çıkarılması 

Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017/02 sayılı 
kararında: 

“Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapımı devam eden İdare ve Kuluçka Binası 
inşaatının son durumu ve Ek-2’de ilgili danışmanlar tarafından hazırlanan ve Yönetim 
Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilmek üzere gündeme alınan müzekkere 
görüşüldü. 

Kamu yararı gözetildiğinde ve herhangi bir iş gecikmesine mahal vermemek 
üzere Ek-3’te listesi ve yaklaşık bedelleri verilen satınalma işlemlerinin İdare ve 
Kuluçka Binası yapım işlerinin tamamlanması amacı ile daha önceden kabul edilmiş 
yürürlükte olan TÜBİTAK Marmara Teknokent Satınalma Usul ve Esasları 
işletilmeden Ek-3’te belirtilen iş kalemleri ile sınırlı olmak üzere en az üç teklif 
ve/veya piyasa araştırması yapılıp ve Yönetim Kurulu onayı alınarak ilgili satın alma 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine,” oy birliği ile karar alınarak onaylandığı 
belirlenmiştir.    

Diğer taraftan Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 24.04.2017 tarih ve 2017/05 
sayılı Yönetim Kurulu kararının 2 nolu maddesinde: 

“Yeni yapılan binanın kiracılarının binaya bir an önce girebilmeleri için geçici 
kabul eksiklikleri üzerinden geçildi ve mevcut durumda bir ilerleme olmadığı 
yüklenici firmanın ödeme sıkıntısı içinde olduğuna kanaat getirildi. Yerinde yapılan 

 

 
 

yüklenici firmanın bitiremediğini bildirdiği eksik imalatların yapılması için yüklenici 
firmaya süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen ilgili imalatların tamamlanamamış 
olduğu tespit edildi. 24.04.2017 tarihinden itibaren geçici kabul tespitinde eksik 
bırakılmış olan imalatların yüklenici adına Yönetici Şirket tarafından yaptırılmasına ve 
yüklenici kesin hakedişinden düşülmesine,” 

3 nolu maddede: 

“24.04.2017 tarih itibari ile eksik olan imalatların tamamlanması ve binaya 
girilebilmesi için 8,7 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmakta……..” denilmektedir. 

Söz konusu 2017/05 nolu Yönetim Kurulu kararı eki olan Ek-4’te İhale 
kapsamından çıkartılmış ve binanın işletmeye alınması için gerekli olan işlere ait 
yaklaşık maliyet tablosu’nda: 

8,7 milyon TL’lik imalatın 6,7 milyon TL’lik kısmının yüklenici ile yapılan 
İdare ve Kuluçka Binası yapım işi sözleşmesi kapsamında yapılması gerekirken, 
Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen kararı uyarınca, yüklenici ile 
yapılan sözleşme kapsamından çıkartılarak Yönetici Şirket tarafından yapılmasına, işin 
bu şekilde kesin hakedişinin yapılmasına karar verildiği belirlenmiştir. 

Söz konusu listede yer alan ve sözleşme kapsamında yapılması gereken 6,7 
milyon TL’lik imalatlara ilaveten Jeneratörlerin 1,57 milyon TL’lik bedelle alım 
işleminin Yönetici Şirket tarafından söz konusu yönetim kurulu kararından önce 
gerçekleştirildiği de belirtilmektedir.                     

İşe ait sözleşmenin 26 ncı maddesi olan  “İŞ DEĞİŞİKLİĞİ” başlığı altında;  

“İşveren/ işin nitelik vasıf ve miktarında Yükleniciye iş değişikliği talimatı 
verebilir. 

İş değişikliği iş kapsamında ARTIŞ/AZALIŞ yönünde olabilir, Sözleşmenin 
imzalanmasından sonra veya İşin herhangi bir yapım aşamasında, İşverence işin 
tamamının ya da bir bölümünün yapılmasından vazgeçilebilir veya ilave işler (iç 
mimari konsept tasarımları) yaptırılabilir. Bu doğrultuda meydana gelecek artış 
ve/veya azalışlarda kontrolörlüğün hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda işveren 
tarafından değerlendirilip gereği yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

Ancak Yönetici Şirket tarafından sözleşmenin yukarıda belirtilen madde hükmü 
çerçevesinde işlerin bir kısmının yapımından vazgeçilmesi hususu belirtilmiş olmakla 
beraber, Yönetici Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İhale 
kapsamından çıkartılmış ve binanın işletmeye alınması için gerekli olduğu Yönetici 
Şirket tarafından da belirtilen; 

1-Binanın zayıf akım işleri 

2-Çevre ve peyzaj işleri 

3-Koridorlar (zemin, tavan, duvar) 
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4-Giriş ve Fuaye alanı (zemin, tavan, duvar) 

5-Korkuluklar ve çelik işleri 

6-Asma tavan işleri 

7-Jeneratör  

İmalatı işlerinin sözleşme kapsamından çıkartılarak Yönetici Şirket tarafından 
temin edilmesi yoluna gidilmesinin, sözleşmenin 26 ncı maddesi hükümleri 
çerçevesinde yapılabilecek bir işlem olamayacağı, böyle bir işleme başvurularak işin 
kabul işlemleri ve sonrasında kesin hesabının yapılamayacağı, 

Geçici kabul ve kesin hakediş işlemlerine başlanabilmesi için de, Yapım İşleri 
Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşme kapsamındaki işlerin tamamlatılması 
gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

3) Geçici kabul işlemlerinin değerlendirilmesi 

Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 27.03.2017 tarih ve 2017/04 sayılı 
kararında: 

“Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka Binası yapım işi kapsamında 
yüklenici firmanın 23.03.2017 tarihli geçici kabul yazısı kapsamında geçici kabul 
komisyonunda aşağıda yazılı isimlerin görevlendirilmesine” oy birliği ile karar 
verilerek onaylandığı belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 24.04.2017 tarih ve 2017/05 
sayılı kararının 2 nolu maddesinde: 

“Yeni yapılan binanın kiracılarının binaya bir an önce girebilmeleri için geçici 
kabul eksiklikleri üzerinden geçildi ve mevcut durumda bir ilerleme olmadığı 
yüklenici firmanın ödeme sıkıntısı içinde olduğuna kanaat getirildi. Yerinde yapılan 
yüklenici firmanın bitiremediğini bildirdiği eksik imalatların yapılması için yüklenici 
firmaya süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen ilgili imalatların tamamlanamamış 
olduğu tespit edildi. 24.04.2017 tarihinden itibaren geçici kabul tespitinde eksik 
bırakılmış olan imalatların yüklenici adına Yönetici Şirket tarafından yaptırılmasına ve 
yüklenici kesin hakedişinden düşülmesine,” 

3 nolu maddede: 

“24.04.2017 tarih itibari ile eksik olan imalatların tamamlanması ve binaya 
girilebilmesi için 8,7 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmakta……..” denilmektedir. 

Değerlendirme: 

Yukarıda belirtilen Yönetim kurulu kararının 2 ve 3 nolu maddelerinde alınan 
kararlar, İdare ve kuluçka binası inşaatı işinin sözleşmesi ile sözleşme eki olan Yapım 
İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde aşağıda değerlendirilmiştir. 
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4-Giriş ve Fuaye alanı (zemin, tavan, duvar) 

5-Korkuluklar ve çelik işleri 

6-Asma tavan işleri 

7-Jeneratör  

İmalatı işlerinin sözleşme kapsamından çıkartılarak Yönetici Şirket tarafından 
temin edilmesi yoluna gidilmesinin, sözleşmenin 26 ncı maddesi hükümleri 
çerçevesinde yapılabilecek bir işlem olamayacağı, böyle bir işleme başvurularak işin 
kabul işlemleri ve sonrasında kesin hesabının yapılamayacağı, 

Geçici kabul ve kesin hakediş işlemlerine başlanabilmesi için de, Yapım İşleri 
Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşme kapsamındaki işlerin tamamlatılması 
gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

3) Geçici kabul işlemlerinin değerlendirilmesi 

Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 27.03.2017 tarih ve 2017/04 sayılı 
kararında: 

“Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka Binası yapım işi kapsamında 
yüklenici firmanın 23.03.2017 tarihli geçici kabul yazısı kapsamında geçici kabul 
komisyonunda aşağıda yazılı isimlerin görevlendirilmesine” oy birliği ile karar 
verilerek onaylandığı belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca 24.04.2017 tarih ve 2017/05 
sayılı kararının 2 nolu maddesinde: 

“Yeni yapılan binanın kiracılarının binaya bir an önce girebilmeleri için geçici 
kabul eksiklikleri üzerinden geçildi ve mevcut durumda bir ilerleme olmadığı 
yüklenici firmanın ödeme sıkıntısı içinde olduğuna kanaat getirildi. Yerinde yapılan 
yüklenici firmanın bitiremediğini bildirdiği eksik imalatların yapılması için yüklenici 
firmaya süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen ilgili imalatların tamamlanamamış 
olduğu tespit edildi. 24.04.2017 tarihinden itibaren geçici kabul tespitinde eksik 
bırakılmış olan imalatların yüklenici adına Yönetici Şirket tarafından yaptırılmasına ve 
yüklenici kesin hakedişinden düşülmesine,” 

3 nolu maddede: 

“24.04.2017 tarih itibari ile eksik olan imalatların tamamlanması ve binaya 
girilebilmesi için 8,7 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmakta……..” denilmektedir. 

Değerlendirme: 

Yukarıda belirtilen Yönetim kurulu kararının 2 ve 3 nolu maddelerinde alınan 
kararlar, İdare ve kuluçka binası inşaatı işinin sözleşmesi ile sözleşme eki olan Yapım 
İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde aşağıda değerlendirilmiştir. 

 

 
 

İdare ve kuluçka binası inşaatı işinin sözleşmesinde;         

  2. Tanımlar başlığı altında; 

“Geçici Kabul Belgesi: işlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi 
sonucu verilen belgeyi, ifade eder.”, 

57. Geçici Kabul Ve Kesin Hesap başlığı altında; 

“Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici işin teslim alınarak kabul 
işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İşveren/Kontrollüğe başvurur. Yapılan 
işler, Kontrollük tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin 
sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında 
bir engel bulunmadığı anlaşılırsa bu durum Kontrollük tarafından İşverene yazılı 
olarak bildirilir ve İşveren/Kontrollük tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur. 

İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu İşleri gösteren tutanak, Kontrollüğün 
işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşüyle 
birlikte en geç üç gün içerisinde İşverene gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir.” ile, 

7.  Sözleşmenin ekleri başlığı altında; 

“7.1. Sözleşmede belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Genel mevzuatta belirtilen diğer hususlar 
geçerli olacaktır.”,   

hükümleri yer almaktadır. 

Sözleşmenin yukarıda belirtilen hükümleri, yukarıda belirtilen sözleşme eki 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde geçici kabul ile ilgili olan “Kabul İşlemleri” başlığı 
altındaki; 

“Geçici kabul” başlığı altında yer alan,  

“Madde 41 - (1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere 
uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı 
olarak başvuruda bulunur. 

(2) Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve 
yapılan tespitler bir tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya 
vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen 
kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi bu incelemeyi tek taraflı olarak 
yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan ön inceleme sonucunda; 

a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin 
yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idare tarafından geçici kabul 
komisyonu oluşturulur, 
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b) İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ön inceleme tutanağı, 
yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim 
tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. 

(3) Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde 
kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte 
yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde 
incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında 
yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak 
tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu 
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. İşte 
kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin 
sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim 
görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.  

(4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan 
işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde 
beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel 
olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” 
Hükümleri yer almakta, ilgili hükümler sözleşme hükümleriyle çelişmemekte, 
sözleşmenin kabulle ilgili 57 nci maddesinin “Sözleşme konusu iş tamamlandığında, 
yüklenici işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile 
İşveren/Kontrollüğe başvurur. Yapılan işler, Kontrollük tarafından ön incelemeden 
geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı 
ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa bu durum 
Kontrollük tarafından İşverene yazılı olarak bildirilir ve İşveren/Kontrollük tarafından 
geçici kabul komisyonu oluşturulur. 

İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu İşleri gösteren tutanak, Kontrollüğün 
işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşüyle 
birlikte en geç üç gün içerisinde İşverene gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir.” 

hükümlerine paralel hükümler olup, gerek sözleşme gerekse sözleşme eki olan 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri, söz konusu yapım işinde geçici 
kabul komisyonunun kurulabilmesini, işin sözleşme ve eklerine uygun olarak 
tamamlandığının kontrollük/yapı denetim görevlisince anlaşılması şartına bağlamıştır. 

Ayrıca sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (4) nolu bendine göre, 
Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu 
ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden 
fazla olmamasına bağlıdır.  
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b) İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ön inceleme tutanağı, 
yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim 
tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. 

(3) Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde 
kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte 
yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde 
incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında 
yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak 
tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu 
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. İşte 
kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin 
sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim 
görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.  

(4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan 
işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde 
beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel 
olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” 
Hükümleri yer almakta, ilgili hükümler sözleşme hükümleriyle çelişmemekte, 
sözleşmenin kabulle ilgili 57 nci maddesinin “Sözleşme konusu iş tamamlandığında, 
yüklenici işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile 
İşveren/Kontrollüğe başvurur. Yapılan işler, Kontrollük tarafından ön incelemeden 
geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı 
ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa bu durum 
Kontrollük tarafından İşverene yazılı olarak bildirilir ve İşveren/Kontrollük tarafından 
geçici kabul komisyonu oluşturulur. 

İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu İşleri gösteren tutanak, Kontrollüğün 
işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşüyle 
birlikte en geç üç gün içerisinde İşverene gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir.” 

hükümlerine paralel hükümler olup, gerek sözleşme gerekse sözleşme eki olan 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri, söz konusu yapım işinde geçici 
kabul komisyonunun kurulabilmesini, işin sözleşme ve eklerine uygun olarak 
tamamlandığının kontrollük/yapı denetim görevlisince anlaşılması şartına bağlamıştır. 

Ayrıca sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (4) nolu bendine göre, 
Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu 
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2017/05 sayılı Yönetim Kurulu kararının 2 ve 3 nolu maddesi ile işte eksik olan 
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yüklenici kesin hakedişinden düşülmesine,” şeklindeki kararının uygulanması halinde; 

Sözleşmenin;  

“8.     İşin Süresi Ve Aşamaları” başlığı altında yer alan: 

“Yapım süreleri, Sözleşmenin imzalanmasını takiben Yükleniciye yer 
tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere; 

“8.1.    İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere, tüm işlerin 
tamamlanarak kontrolörün geçici kabule hazır olduğu beyan tarihine kadar geçecek 
toplam 15 (onbeş) aydır. 

8.2.    Kusur Sorumluluk Aşaması: Geçici Kabul yapılması tarihinden itibaren 
12 (oniki) aydır,” hükmü çerçevesindeki yüklenicinin kusur sorumluluk süresi geçici 
kabul onayından sonra başlayacak, henüz imalatları tamamlanmamış iş kapsamında 
yüklenicinin kusur ve sorumluluğunun kalmayacağı Yönetici Şirket tarafından kabul 
edilmiş olacaktır. 

Ayrıca yine sözleşmenin; “30.  Cezalar Ve Kesintiler” başlığı altında yer alan, 
“30.1.   Yüklenici taahhüdü altındaki işlerin gününde tamamlanamayacağı tespit 
edildiği takdirde, 

İşveren tarafından yapılacak olan yazılı ihtar tarihinden 10 (on) gün sonra 
gecikilen her takvim günü için, iş bu sözleşme bedelinin %0.050 (onbinde beş), 
tutarında günlük gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir. Bu gecikmenin, sözleşme 
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bitim tarihi üzerinden etkisi 30 takvim gününü geçmesi halinde; işveren iş bu sözleşme 
fesih maddesini uygulamaya yetkilidir. 

30.2.Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yaşanacak gecikmelerde; 

İşveren tarafından Yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar verilmesi ve verilen 
sürenin sonunda ilgili ihtarın telafi edilememesi halinde, başkaca bir ihtara veya mehil 
vermeye gerek kalmaksızın İşveren sözleşmeyi fesih etmeye, Yüklenicinin tüm 
teminat, hak ve alacaklarını gelir kaydetmeye, bu yüzden uğrayacağı dolaylı veya 
doğrudan kâr kaybı dâhil müspet ve menfi her türlü zarar ve ziyanı ve 30.1 
kapsamındaki cezaları Yükleniciden tahsil etmeye yetkilidir.” hükümleri çerçevesinde 
işin sözleşmesinden doğan en son süre uzatımına göre iş bitim tarihi olan 23.03.2017 
tarihinden itibaren Yönetici Şirket’in yükleniciye ceza ve kesinti uygulanması 
işleminin uygulanamamasına sebebiyet verilmiştir. 

10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin amaç kısmında; “Bu Yönetmeliğin 
amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve 
bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli 
ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esasları düzenlemektir.” ile “MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.” hükümleri kapsamında faaliyetlerini 
yürütmek zorundadır. 

Yönetici Şirket tarafından yatırım faaliyetleri kapsamında inşaasına devam 
edilen İdare ve Kuluçka Binası yapım işinde, işin sözleşmesine aykırı olarak %10’un 
üzerinde iş artışına karşın gerekli işlemlerin yapılmaması, iş kapsamında yapılması 
zorunlu olan bir kısım imalatların iş kapsamından çıkartılarak Yönetici Şirket 
tarafından temini ile sözleşme kapsamındaki imalatlar tamamlanmadan ve işletmeye 
açılmaya hazır hale gelmeden geçici kabul işlemlerinin başlatılması hususundaki 
işlemlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca incelenmesi,  

önerilir.    
Muhasebe işlemleri hakkındaki tespitler: 
1)Verilen çekler ve ödeme emirlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmemesi  
01.01.2016-31.12.2016 tarih aralıklı kesin mizanda ve hakediş ödeme 

işlemlerinde, 103. Verilen çekler ve ödeme emirleri” hesabının kullanılmadığı 
belirlenmiştir. 

İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı 
ödemelerin izlendiği aktif düzenleyici bir hesaptır. Hesabın görevi çek keşide edilmesi 
veya bankaya ödeme emri verilmesi halinde işletmenin bankadaki mevduatında yakın 
bir zamanda azalma meydana geleceğini ifade etmektedir. 

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme 
emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına 
alacak kaydedilir. 
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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 tutulmaktadır. İlgili tebliğin              
“V – Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı Ve Hesap Planı Açıklamaları”’nda: 
“İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı 
doğrultusunda kurmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. 

Tek Düzen Hesap Planına göre, Yönetici Şirketin üçüncü kişilere bankalardan 
çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelerin 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri 
hesabında izlenmesi önerilir. 

2)Nazım hesaplarda yer alan kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı ile 
ilgili gider hesaplarındaki tutarlar toplamının birbirini tutmaması    

Yerinde denetim çalışmalarında(12-17.02.2017) muhasebe kayıtlarında, 950 
Kanunen Kabul edilmeyen gider karşılığı hesabında 23.653,02 TL borç bakiyesine 
karşılık, gider hesaplarında 770.20.05.004 Kanunen Kabul edilmeyen giderler alt 
hesabında 4.891,34 TL ve 770.10.05.004 nolu Kanunen Kabul edilmeyen giderler alt 
hesabında 18.465,43 olmak üzere toplam 23.356,77 TL olarak izlendiği, yukarıda 
belirtilen 950 ve 770 nolu hesap tutarları arasında 296,25 TL’lik farkın bulunduğu 
belirlenmiştir. 

770 li hesap gelir tablosuna yansıtılmakta aynı zamanda 950 li hesabın borç 
bakiye tutarı Kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alınmaktadır. 

Durumun muhasebe yetkilisine bildirilmesi üzerine, kesin mizanda durumun 
düzeltildiği belirlenmiştir. 

3)Hakediş Ödemeleri Üzerinden Kesilen Geçici Kabul Noksanlarının 
Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi 

Yapım işlerine ait sözleşmelerde, geçici kabul noksanlıkları için düzenlenen her 
hakedişte yapılan iş tutarının %3 üne karşılık gelen kısmı için teminat alınacağı ve bu 
teminatlar geçici kabul noksanlıkları bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden 
sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına 
müteakip yükleniciye iade edileceği belirtilmektedir. Uygulamada geçici kabul 
kesintisi olarak yükleniciye ödenecek hak edişler üzerinden %3 oranında kesinti 
yapılmaktadır. Bu kesinti hakediş icmalinde gösterilmekte ancak ödeme emri belgesi 
üzerinde gösterilmemekte ve dolayısıyla muhasebeleştirilmemektedir. Sonrasında 
sözleşmede belirtilen koşullar gerçekleştiğinde bu kesintiler hak sahiplerine hakediş 
düzenlenerek gider yapılmak suretiyle ödenmektedir. Oysa bu kesintilerin yabancı 
kaynaklar bölümünde muhasebeleştirilmeleri halinde düzenlenecek muhasebe işlem 
fişi ile hak sahiplerine ödenmesi gerçekleşebilecektir. 

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 tutulmaktadır. 

İdare ve Kuluçka binası yapım işinde 31.12.2016 tarihi itibariyle 320 nolu 
hesapta alacak olarak tutulan geçici kabul eksiklikleri tutarı 521.713,32 TL’dir. 
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Bu kesintiler niteliği itibarıyla nakdi teminat olarak değerlendirileceğinden “326-
Alınan Depozito ve Teminatlar” hesabında izlenmesi gerekmektedir.  
 Hakediş ödemelerinde ödeme emri belgeleri üzerinde gösterilen ancak 
muhasebeleştirilmeyen geçici kabul noksanlıkları için düzenlenen her hakedişte 
yapılan iş tutarının %3 üne karşılık gelen kısmı için teminat miktarlarının “326-Alınan 
Depozito ve Teminatlar” hesabında izlenmesi önerilir. 
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V. BİLANÇO 
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 tutulmaktadır. 

Yönetici Şirket’in 31.12.2016 tarihli bilançosu ile gelir tablosu, yürürlükte 
bulunan düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, 
Yönetim Kurulu’nun 03.03.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararıyla onaylanmış; 
27.03.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.  

Yönetici Şirket’in faaliyet dönemine ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler, rapor eklerinde (Ek:8,9) yer alan bilanço ve 
dipnotları ile gelir tablosu ve dipnotları üzerinden yapılmıştır. 

Raporun bilanço ve gelir tablosu bölümlerinde yer alan finansal tablo ve 
açıklamalarındaki değerler TL bazında, Kuruş hanesi olmaksızın küsuratsız bir şekilde 
ifade edilmiş; rapor ekleri arasına alınan genel görüşmeye esas bilanço ve gelir 
tablosunun yanı sıra sonuç cümlelerindeki değerler ise Yönetici Şirket’in muhasebe 
kayıtlarında olduğu biçimde yansıtılmıştır.  

Yönetici Şirket’in 2016 yılı bilançosuna ait incelemeler hesap grupları itibarıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 

Aktif:  
Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar önceki dönem değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak Tablo 21’de gösterilmiştir. 
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Tablo 21:Aktif Tablosu 

Aktif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL % TL % TL 
I. Dönen varlıklar:          
  A-Hazır değerler 19.984 58,8 2.636 6 (17.348) 
  B-Menkul değerler        
  C-Ticari alacaklar 2.487 7,3 6.418 16 3.931 
  D-Diğer alacaklar 94 0,3 219 - 125 
  E-Stoklar 44 0,1 299 - 255 
  F-Yıllara yaygın inş. ve onarım mal.        
  G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tah. 7     
  H-Diğer dönen varlıklar     585 1,7 2.659 7 2.074 

Toplam (I) 23.201 68,2 12.232 32 (10.969) 
II. Duran varlıklar:        
  A-Ticari alacaklar 240 0,7 568 1 329 
  B-Diğer alacaklar        
  C-Mali duran varlıklar        

  D-Maddi duran varlıklar 10.406 30,6 25.334 66 14.928 
  E-Mad. olmayan duran varlıklar 144 0,4 137 - (6) 
  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar        
  G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tah. 13  15 - 2 
  H-Diğer duran varlıklar            

Toplam (II) 10.803 31,8 26.055 68 15.252 
Genel toplam ( I+II ) 34.005 100,0 38.287  4.282 

       Nazım hesaplar 2.267      

 

I. Dönen varlıklar 
Önceki döneme göre %47,2 oranında azalarak 12.232.396 TL’ye gerileyen 

dönen varlık kalemlerinin ayrıntısı, hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir. 
A- Hazır değerler 
Yılsonu itibarıyla hesapta kayıtlı 2.636.805 TL’nin, 

2.628.504 TL’si bankalardaki mevduatları, 
5.447 " ABD Doları kasa mevcudunu, 
2.854 " Türk Lirası kasası mevcudunu, 

  göstermektedir. 

Bankalardaki mevduatın ayrıntısı önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 
olarak Tablo 22’de gösterilmiştir. 
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  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar        
  G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tah. 13  15 - 2 
  H-Diğer duran varlıklar            

Toplam (II) 10.803 31,8 26.055 68 15.252 
Genel toplam ( I+II ) 34.005 100,0 38.287  4.282 

       Nazım hesaplar 2.267      

 

I. Dönen varlıklar 
Önceki döneme göre %47,2 oranında azalarak 12.232.396 TL’ye gerileyen 

dönen varlık kalemlerinin ayrıntısı, hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir. 
A- Hazır değerler 
Yılsonu itibarıyla hesapta kayıtlı 2.636.805 TL’nin, 

2.628.504 TL’si bankalardaki mevduatları, 
5.447 " ABD Doları kasa mevcudunu, 
2.854 " Türk Lirası kasası mevcudunu, 

  göstermektedir. 

Bankalardaki mevduatın ayrıntısı önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 
olarak Tablo 22’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 
 

Tablo 22:Bankalardaki Mevduat Tablosu 

Bankanın unvanı 
Önceki Dönem  Cari Dönem  Fark 

TL TL TL 
1- Yurt içi bankalar:  

 
  

  a) Kamu bankaları:    
  T.C.Ziraat Bankası  8.296.804 1.661.049 (6.635.755) 
  T.C.Ziraat Bankası $ 11.657.695 733.159 (10.924.536) 
        Vakıfbank  171.491 171.491 
  Toplam (a) 19.954.499 2.565.699 (17.388.800) 
  b) Özel bankalar    
  Türkiye İş Bankası 17.168 62.805 45.637 
  Toplam (b) 17.168 62.805 45.637 
  Toplam (1) 19.971.667 2.628.504 17.343.163 
2- Yurt dışı bankalar:     
  Toplam (2)    
  Genel toplam  19.971.667 2.628.504 17.343.163 

Bankalardaki tevdiatın 733.159 TL’si ABD Doları cinsinden döviz hesaplarında 
olmak üzere toplam tutarı 2.628.504 TL’dir. Bu tutarın 837.355 TL’si vadeli, 
1.791.149 TL’si vadesiz mevduata aittir. Yönetici Şirket’in kiralama işlemlerinde kira 
tarifelerinin ABD doları bazında belirlenmesi nedeniyle dövizli işlemleri önemli bir 
yer tutmaktadır.  

Yönetici Şirket, bankalardaki yabancı para cinsinden mevduatını bilanço 
tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru üzerinden TL’ye dönüştürmekte, bu 
çevrimden kaynaklanan kambiyo kârını gelir tablosunda göstermektedir.  

Yönetici Şirket, nakit fazlasını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğlerine uygun 
olarak kamu bankalarında değerlendirmekle birlikte, T. İş Bankası nezdindeki hesap 
bakiyesi şirket araçlarının taşıt tanıma sistemi ile anlaşma yapıldığından kalan bakiye 
taşıt tanıma akaryakıt bakiyesini göstermektedir. 

B- Menkul kıymetler 
Hesap dönem sonu itibariyle bakiye vermemiştir. 
C- Ticari alacaklar 
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

Tablo 23’te gösterilmiştir. 
Tablo 23: Ticari Alacaklar Tablosu 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Ca) Alıcılar 2.487.525 6.418.488     3.930.963 
Cb) Şüpheli ticari alacaklar 619.941 658.910 - 

Toplam 3.107.466 7.077.398 3.930.963 
Cc) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)          (619.941)        (658.910) - 

Ticari alacaklar net toplamı 2.487.525 6.418.488 3.930.963 
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Ca) Alıcılar 
Hesap bakiyesi 6.418.488 TL’nin tamamı, Teknokent bölgesinde faaliyet 

gösteren firmalara verilen muhtelif hizmetlerden doğan ticari alacaklara ait 
bulunmaktadır.  

Cb) Verilen depozito ve teminatlar 
Cc) Diğer ticari alacaklar 
Bu hesaplar yılsonunda bakiye vermemiştir. 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar 
Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi uzatılmış veya protesto edilmiş, ya 

da dava-icra safhasına aktarılmış ticari alacakların izlendiği hesap grubunun yılsonu 
bakiyesi önceki döneme göre değişmeyerek 658.910 TL gerçekleşmiş olup, bu tutarın;  

351.010 TL’si Neksus Bilişim Sanayi AŞ’den, 
165.059 " Gordion Bilgi Hizmetleri Ltd. şirketinden, 
  25.526 " TREKS firmasından, 
       810 " ARGE Teknolojik şirketinden, 
  22.166 " Ulvi Ufuk Cihan’dan, 
  20.156 " SAR GGS firmasından, 
  16.205 " MOST firmasından, 
  13.313 " NAVTÜRK firmasından, 
    3.614 “ ARGESOFT firmasından, 
    2.083 " ASEA firmasından, 

 
 
 
 

13.000 “ RİES firmasından, 
16.469 “ İNOVİZYON firmasından, 

 9.500 “ HİBRİT firmasından, 
  alacaklara aittir.  

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
Yönetici Şirket, tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş ticari 

alacaklar toplamı 658.910 TL’nin tamamı için karşılık ayırmıştır. 
D- Diğer alacaklar 
Diğer alacaklar hesap bakiyesi 218.583 TL’nin tamamı diğer çeşitli alacaklar 

hesabına ait olup, 193.142 TL’si geçici vergi alacağı tutarını, 25.441 TL’si de diğer 
alacakları göstermektedir. Söz konusu tutarlar 2016 yılı içinde kapatılmıştır.               

E- Stoklar 
Stokların 29.819 TL’si diğer stoklar, 269.570 TL’si de verilen sipariş 

avanslarından oluşmaktadır. Yılsonu bakiyesi 29.819 TL olan diğer stokların;  
   25.151 TL’si temizlik malzemesine, 
     2.550 " personel giriş kartlarına, 
     1.450 " serbest bölge ve geçici işlem formu bedeline, 

  aittir.  
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Ca) Alıcılar 
Hesap bakiyesi 6.418.488 TL’nin tamamı, Teknokent bölgesinde faaliyet 

gösteren firmalara verilen muhtelif hizmetlerden doğan ticari alacaklara ait 
bulunmaktadır.  

Cb) Verilen depozito ve teminatlar 
Cc) Diğer ticari alacaklar 
Bu hesaplar yılsonunda bakiye vermemiştir. 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar 
Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi uzatılmış veya protesto edilmiş, ya 

da dava-icra safhasına aktarılmış ticari alacakların izlendiği hesap grubunun yılsonu 
bakiyesi önceki döneme göre değişmeyerek 658.910 TL gerçekleşmiş olup, bu tutarın;  

351.010 TL’si Neksus Bilişim Sanayi AŞ’den, 
165.059 " Gordion Bilgi Hizmetleri Ltd. şirketinden, 
  25.526 " TREKS firmasından, 
       810 " ARGE Teknolojik şirketinden, 
  22.166 " Ulvi Ufuk Cihan’dan, 
  20.156 " SAR GGS firmasından, 
  16.205 " MOST firmasından, 
  13.313 " NAVTÜRK firmasından, 
    3.614 “ ARGESOFT firmasından, 
    2.083 " ASEA firmasından, 

 
 
 
 

13.000 “ RİES firmasından, 
16.469 “ İNOVİZYON firmasından, 

 9.500 “ HİBRİT firmasından, 
  alacaklara aittir.  

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
Yönetici Şirket, tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş ticari 

alacaklar toplamı 658.910 TL’nin tamamı için karşılık ayırmıştır. 
D- Diğer alacaklar 
Diğer alacaklar hesap bakiyesi 218.583 TL’nin tamamı diğer çeşitli alacaklar 

hesabına ait olup, 193.142 TL’si geçici vergi alacağı tutarını, 25.441 TL’si de diğer 
alacakları göstermektedir. Söz konusu tutarlar 2016 yılı içinde kapatılmıştır.               

E- Stoklar 
Stokların 29.819 TL’si diğer stoklar, 269.570 TL’si de verilen sipariş 

avanslarından oluşmaktadır. Yılsonu bakiyesi 29.819 TL olan diğer stokların;  
   25.151 TL’si temizlik malzemesine, 
     2.550 " personel giriş kartlarına, 
     1.450 " serbest bölge ve geçici işlem formu bedeline, 

  aittir.  
 
 

 

 
 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
Hesap işlem görmemiştir. 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Hesap işlem görmemiştir. 
H- Diğer dönen varlıklar 
Hesap bakiyesi 2.659.129,84 TL’nin tamamı cari dönemde indirilemeyen ve 

gelecek döneme devredilen katma değer vergisi tutarını göstermektedir.  
II- Duran varlıklar 
Önceki döneme göre yapılmakta olan yatırımlar nedeniyle %141,1 oranında 

artarak 26.055.147 TL’ye yükselen duran varlıkların ayrıntısı, hesap grupları itibariyle 
aşağıda incelenmiştir. 

A- Ticari alacaklar  
Dönem sonu itibariyle önceki dönemle aynı tutarda 567.998 TL olan ticari 

alacakların tamamı, elektrik, su ve diğer işler için ilgili kurum, kuruluş ve firmalara 
verilen depozito ve teminatlarla ilgili olup bunun; 

238.558 TL’si Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’ ye,  
    1.308 " Gebze Belediyesine, 
       120 " gerçek ve tüzel kişilere, 

 316.462 “ Doğu Marmara Ajansı 
11.550 “ İcra Müdürlüğü 

  verilen depozito ve teminatlara aittir. 
   

B- Diğer alacaklar 
C- Mali duran varlıklar 
Hesaplar dönem sonunda bakiye vermemiştir. 
D- Maddi duran varlıklar 
Maddi duran varlıkların (MDV) geçen yıldan devreden, cari dönemde giren 

çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri ile birikmiş amortismanları ve net değerleri 
Tablo 24’te gösterilmiştir.    
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Tablo 24: Maddi Duran Varlıklar Tablosu 

Maddi duran varlıklar 
2015'den     

devir            
TL 

2016 yılında 2017'ya        
devir             
TL 

Giren         
TL 

Çıkan        
TL 

Arazi ve arsalar         
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.468.994 55.125   4.524.119 
Binalar 6.563.250 624.046   7.187.296 
Tesis makine ve cihazlar        
Taşıt araç ve gereçleri 239.357 148.269 98.574 289.050 
Demirbaşlar 1.924.401 8.870   1.933.271 
Diğer maddi duran varlıklar        

Toplam (Brüt) 13.196.002 836.310 98.574 13.933.735 
Birikmiş amortismanlar (-) 6.460.614 504.585   6.965.199 

Toplam (Net) 6.735.388     6.965.199 
Yapılmakta olan yatırımlar 3.671.335 14.694.838  18.366.172 
Yatırım avansları        

Yatırım Toplamı 3.671.335  14.694.838   18.366.172  
Genel Toplam 10.406.723 15.531.148 98.574  25.334.710 

Yönetici Şirket’in geçen yıldan devreden 10.406.723 TL tutarındaki net maddi 
duran varlıklarına yıl içinde 15.531.148 TL tutarında giriş yapılmış, dönem içerisinde 
ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılan 98.574 TL çıkış ile birlikte önceki 
döneme göre %143 oranında artarak 25.334.710 TL tutarındaki net maddi duran varlık 
2017 yılına devretmiştir.  

Maddi duran varlık hesaplarına yıl içinde girişi yapılan 15.531.148 TL’nin;  

  14.694.838 TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabına kayıtlı tutarı, 
624.046 “ DTİ yemekhane tadilatı yapımı, 
148.269 " Makam aracı alımı, 
55.125  " Çevre led lamba yapımı, 

   
  alımlarına aittir. 

 
Dönem içerisinde Yönetici Şirket tarafından Ar-Ge firmalarının ve bilim 

insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda büyük ölçekli idare ve kuluçka binası yatırımı ile 
bölgenin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla gölet çalışması başlatılmıştır. 

Yapılmakta olan yatırımlarda kayıtlı 18.366.172 TL’nin 14.694.838 TL’si idare 
ve kuluçka binası hakediş bedeli, 624.046 TL’si DTİ eski yemekhane yapımı, 148.269 
TL’si makam aracı alımı, 55.125 TL’si çevre led lamba bedeline aittir. 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanları (-) 
Maddi duran varlık birikmiş amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 

dönemde giren çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri Tablo 25’de gösterilmiştir.  
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Tablo 24: Maddi Duran Varlıklar Tablosu 

Maddi duran varlıklar 
2015'den     

devir            
TL 

2016 yılında 2017'ya        
devir             
TL 

Giren         
TL 

Çıkan        
TL 

Arazi ve arsalar         
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.468.994 55.125   4.524.119 
Binalar 6.563.250 624.046   7.187.296 
Tesis makine ve cihazlar        
Taşıt araç ve gereçleri 239.357 148.269 98.574 289.050 
Demirbaşlar 1.924.401 8.870   1.933.271 
Diğer maddi duran varlıklar        

Toplam (Brüt) 13.196.002 836.310 98.574 13.933.735 
Birikmiş amortismanlar (-) 6.460.614 504.585   6.965.199 

Toplam (Net) 6.735.388     6.965.199 
Yapılmakta olan yatırımlar 3.671.335 14.694.838  18.366.172 
Yatırım avansları        

Yatırım Toplamı 3.671.335  14.694.838   18.366.172  
Genel Toplam 10.406.723 15.531.148 98.574  25.334.710 

Yönetici Şirket’in geçen yıldan devreden 10.406.723 TL tutarındaki net maddi 
duran varlıklarına yıl içinde 15.531.148 TL tutarında giriş yapılmış, dönem içerisinde 
ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılan 98.574 TL çıkış ile birlikte önceki 
döneme göre %143 oranında artarak 25.334.710 TL tutarındaki net maddi duran varlık 
2017 yılına devretmiştir.  

Maddi duran varlık hesaplarına yıl içinde girişi yapılan 15.531.148 TL’nin;  

  14.694.838 TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabına kayıtlı tutarı, 
624.046 “ DTİ yemekhane tadilatı yapımı, 
148.269 " Makam aracı alımı, 
55.125  " Çevre led lamba yapımı, 

   
  alımlarına aittir. 

 
Dönem içerisinde Yönetici Şirket tarafından Ar-Ge firmalarının ve bilim 

insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda büyük ölçekli idare ve kuluçka binası yatırımı ile 
bölgenin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla gölet çalışması başlatılmıştır. 

Yapılmakta olan yatırımlarda kayıtlı 18.366.172 TL’nin 14.694.838 TL’si idare 
ve kuluçka binası hakediş bedeli, 624.046 TL’si DTİ eski yemekhane yapımı, 148.269 
TL’si makam aracı alımı, 55.125 TL’si çevre led lamba bedeline aittir. 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanları (-) 
Maddi duran varlık birikmiş amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 

dönemde giren çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri Tablo 25’de gösterilmiştir.  

 

 

 
 

Tablo 25: MDV Birikmiş Amortisman Hareket Tablosu 

Birikmiş amortismanlar 
2015 2016 yılında 2017 yılına 
TL Giren Çıkan devir 

  TL TL TL 
Arazi ve arsalar        
Yer altı ve yerüstü düzenleri  3.948.387 298.515 - 4.246.902 
Binalar 572.356 149.741 - 722.097 
Tesis, makine ve cihazlar        
Taşıt araç ve gereçleri 146.210  23.891 122.229 
Demirbaşlar 1.793.661 80.217 - 1.873.878 
Diğer maddi duran varlıklar        

Toplam 6.460.614 528.473 23.891 6.965.196 

Yönetici Şirket, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman oranlarını, Vergi 
Usul Kanununda öngörülen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. 
Amortisman ayırma yöntemi olarak doğrudan amortisman yöntemi belirlenmiş ve bu 
doğrultuda amortisman gideri hesaplanmıştır. Birikmiş amortismanlar hesabına yıl 
içinde girişi yapılan 528.473 TL’nin tamamı, maddi duran varlıkların dönem içinde 
tahakkuk eden amortisman giderlerine aittir. Yıl içinde değiştirilen aracın 23.891 TL 
amortismanı düşülmüştür.  

Maddi duran varlıkların edinme değerleri ve cari yılda amorti edilme oranları  
ile net değerleri Tablo 26’da gösterilmiştir. 

Tablo 26: MDV Edinme ve Net Değer Tablosu 

Maddi duran varlıklar 

Edinme 
Birikmiş amortismanlar 

Net 
değeri değer 

TL  TL 
Edinme 
değerine 
göre % 

TL 

Arazi ve arsalar        
Yer altı ve yerüstü düzenleri 4.524.119 4.246.902 32 277.217 
Binalar 7.187.296 722.097 5 6.465.199 
Tesis, makine ve cihazlar        
Taşıt araç gereçleri 289.050 122.229  166.821 
Demirbaşlar 1.924.401 1.873.878 14 50.523 
Diğer maddi duran varlıklar        

Ara toplam 13.196.002 6.965.196 3 6.735.388 
Yapılmakta olan yatırımlar 3.671.335 

 
  18.366.172 

 (Yatırım avansları dahil)    
2016 32.999.910 6.965.199  25.334.710 
2015 16.867.337 6.460.614  10.406.723 
Fark 16.132.573 504.585  14.927.988  
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01.01.2005 tarihinden önce edinilen maddi duran varlıklar, 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman 
tutarları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden itibaren edinilen maddi duran varlıklar ise 
maliyet değerlerinden yine birikmiş amortisman tutarları düşülerek mali tablolara 
yansıtılmıştır. 

Yönetici Şirket’in kullanımında bulunan maddi duran varlıkların edinme 
değerleri toplam 32.999.910 TL tutarında olup, %21,1 oranında 6.965.199 TL’si 
amorti edilmiş bulunmaktadır.  

Maddi duran varlıkların yaklaşık %73’luk kısmı binalardan oluşmakta olup, 
binaların amorti edilme oranı diğer varlıklardan daha düşük oranda gerçekleşmiş ve 
genel amortisman oranını düşürmüştür. 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
Hesap grubunun yılsonu brüt bakiyesi 210.259 TL, birikmiş amortismanları 

72.859 TL, net bakiyesi ise 137.400 TL’dir. Maddi olmayan duran varlıkların tamamı 
yazılım programları ve sertifikalara ait olup haklar hesabına kaydedilmiştir. 

2015 yılından devreden 143.744 TL tutarındaki brüt maddi olmayan duran 
varlıklar hesabına yıl içinde 6.344 TL tutarında giriş olmuştur. Bu girişin tamamı 
lisans kullanım hakları ile teknokent otomasyon sistemi yazılımı ve kurulumuna ait 
bulunmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak önceki dönemden devreden 
64.305 TL tutarındaki birikmiş amortismanlara, yıl içinde tahakkuk eden 8.554 TL 
tutarındaki amortisman giderinin ilavesiyle birikmiş amortismanların yılsonu bakiyesi 
72.859 TL’ye ulaşmıştır. 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
Bu hesap işlem görmemiştir.  
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Bu hesapta kayıtlı 15.039 TL’nin tamamı, gelecek yıllara ait giderler hesabı 

bakiyesi olup, peşin ödenen araç ve bina sigorta giderlerine aittir. 
H- Diğer duran varlıklar  
Bu hesap işlem görmemiştir. 
- Nazım hesaplar 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif:  
Bilançonun pasif bölümünü oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 

karşılaştırmalı olarak Tablo 27’de gösterilmiştir.   
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01.01.2005 tarihinden önce edinilen maddi duran varlıklar, 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman 
tutarları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden itibaren edinilen maddi duran varlıklar ise 
maliyet değerlerinden yine birikmiş amortisman tutarları düşülerek mali tablolara 
yansıtılmıştır. 

Yönetici Şirket’in kullanımında bulunan maddi duran varlıkların edinme 
değerleri toplam 32.999.910 TL tutarında olup, %21,1 oranında 6.965.199 TL’si 
amorti edilmiş bulunmaktadır.  

Maddi duran varlıkların yaklaşık %73’luk kısmı binalardan oluşmakta olup, 
binaların amorti edilme oranı diğer varlıklardan daha düşük oranda gerçekleşmiş ve 
genel amortisman oranını düşürmüştür. 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
Hesap grubunun yılsonu brüt bakiyesi 210.259 TL, birikmiş amortismanları 

72.859 TL, net bakiyesi ise 137.400 TL’dir. Maddi olmayan duran varlıkların tamamı 
yazılım programları ve sertifikalara ait olup haklar hesabına kaydedilmiştir. 

2015 yılından devreden 143.744 TL tutarındaki brüt maddi olmayan duran 
varlıklar hesabına yıl içinde 6.344 TL tutarında giriş olmuştur. Bu girişin tamamı 
lisans kullanım hakları ile teknokent otomasyon sistemi yazılımı ve kurulumuna ait 
bulunmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak önceki dönemden devreden 
64.305 TL tutarındaki birikmiş amortismanlara, yıl içinde tahakkuk eden 8.554 TL 
tutarındaki amortisman giderinin ilavesiyle birikmiş amortismanların yılsonu bakiyesi 
72.859 TL’ye ulaşmıştır. 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
Bu hesap işlem görmemiştir.  
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Bu hesapta kayıtlı 15.039 TL’nin tamamı, gelecek yıllara ait giderler hesabı 

bakiyesi olup, peşin ödenen araç ve bina sigorta giderlerine aittir. 
H- Diğer duran varlıklar  
Bu hesap işlem görmemiştir. 
- Nazım hesaplar 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif:  
Bilançonun pasif bölümünü oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 

karşılaştırmalı olarak Tablo 27’de gösterilmiştir.   
 
 
 

 

 
 

Tablo 27: Pasif Hesaplar Tablosu 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL %  TL % TL 
I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
A-Mali borçlar         
B-Ticari borçlar 1.017.966 3,0 1.700.835 4,4 682.869 
C-Diğer borçlar 70.609 0,2 86.530 - 15.921 
D-Alınan avanslar 7.757  124.627 - 116.870 
E-Yıllara yaygın inş. ve on. hakedişleri      
F-Ödenecek vergi ve diğer yüküm. 359.500 1,1 555.925 1 (196.425) 
G-Borç ve gider karşılıkları (265.362) (0,8)  1-  
H-Gelecek aylara ait gel. ve gider tah. (16.862)     
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam ( I ) 1.173.608 3,5 2.467.918 6,0 1.294.310 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 325.363  309.366 - 0 
A-Mali borçlar      
B-Ticari borçlar 325.363 1,0 309.366 - 15.997 
C-Diğer borçlar      
D-Alınan avanslar      
E-Borç ve gider karşılıkları      
F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah.      
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar        

Toplam ( II ) 325.363 1,0 309.366 - 15.997 
Toplam ( I + II ) 1.498.971 4,4 2.777.284 7 1.278 

III. Öz kaynaklar :   35.510.257 93 3.003.903 
A-Ödenmiş sermaye 534.886 1,6 534.886 1 - 
      -Sermaye 500.000 1,5    
      -Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 34.886 0,1 34.886 - - 
      -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı (-)      
B-Sermaye yedekleri      
C-Kâr yedekleri 106.977 0,3 106.977 - - 
D-Geçmiş yıllar kârları 29.914.365 88,0 32.441.630 85 2.527.265 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) (577.140) (1,7) 577.140 1 - 
F-Dönem net kârı veya zararı 2.527.266 7,4 3.003.903 8 3.003.903 

Toplam ( III ) 32.506.354 95,6 35.510.257 93 3.003.903 
Genel toplam ( I + II + III ) 34.005.325 100,0 38.287.543  4.282.218 

         Nazım hesaplar 2.267.385  574.891   

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Önceki döneme göre %110,3 oranında artarak 2.467.918 TL’ye yükselen kısa 

vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir. 
A- Mali borçlar 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
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B- Ticari borçlar 
Yılsonu itibarıyla 1.700.835 TL bakiye veren ticari borçların ayrıntısı, önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Tablo 28’de gösterilmiştir.  
Tablo 28: Ticari Borçlar Tablosu 

  Ticari borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
Ba)Satıcılar 987.966 1.670.835 682.869  
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 30.000 30.000     
                                 Toplam 1.017.966 1.700.835 682.869  

 

Ba) Satıcılar 
 Satıcılar hesabının ayrıntısı,  önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

Tablo 29’da gösterilmiştir.    
Tablo 29: Satıcılar Tablosu 

Satıcılar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
 -Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 1.441 2.239 798 
 -Mahalli idareler 37.470 185.587      148.117 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 949.055 1.483.009 533.954  

                                    Toplam 987.966 1.670.835 682.869  
 

Satıcılar hesabında görülen 1.670.835 TL’nin; 2.239 TL’si TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’ne olan borçları, 185.587 TL’si İSU Genel Müdürlüğü’nden alınan 
su bedelini, 1.483.009 TL’si de şirketin mal ve hizmet alımı ile diğer nedenlerden 
doğan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları göstermektedir.  

Bb) Alınan depozito ve teminatlar 
Hesapta kayıtlı 30.000 TL’nin tamamı, iş ilişkisinde bulunulan firmalardan 

işlerin yaptırılmasına yönelik olarak alınan kesin teminatlara aittir. 
C- Diğer borçlar 
Diğer borçlarda kayıtlı 86.530 TL’nin tamamı personele borçlar hesabına ait 

olup, Yönetici Şirket personelinin 2016 yılı Aralık ayına ait ödenecek net ücretlerini 
göstermektedir. Personel ücretleri ay sonlarında hesaplanıp ilgili gider hesaplara 
intikal ettirilmekte, ödemeleri müteakip ayın 5’inde yapılmaktadır. 

D- Alınan avanslar 
Bu hesapta kayıtlı 124.628 TL’nin tamamı, gerçek ve tüzel kişilerden alınan 

yurt içi sipariş avanslarına ait bulunmaktadır. 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
Bu hesap işlem görmemiştir.  
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B- Ticari borçlar 
Yılsonu itibarıyla 1.700.835 TL bakiye veren ticari borçların ayrıntısı, önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Tablo 28’de gösterilmiştir.  
Tablo 28: Ticari Borçlar Tablosu 

  Ticari borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
Ba)Satıcılar 987.966 1.670.835 682.869  
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 30.000 30.000     
                                 Toplam 1.017.966 1.700.835 682.869  

 

Ba) Satıcılar 
 Satıcılar hesabının ayrıntısı,  önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

Tablo 29’da gösterilmiştir.    
Tablo 29: Satıcılar Tablosu 

Satıcılar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
 -Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 1.441 2.239 798 
 -Mahalli idareler 37.470 185.587      148.117 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 949.055 1.483.009 533.954  

                                    Toplam 987.966 1.670.835 682.869  
 

Satıcılar hesabında görülen 1.670.835 TL’nin; 2.239 TL’si TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’ne olan borçları, 185.587 TL’si İSU Genel Müdürlüğü’nden alınan 
su bedelini, 1.483.009 TL’si de şirketin mal ve hizmet alımı ile diğer nedenlerden 
doğan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları göstermektedir.  

Bb) Alınan depozito ve teminatlar 
Hesapta kayıtlı 30.000 TL’nin tamamı, iş ilişkisinde bulunulan firmalardan 

işlerin yaptırılmasına yönelik olarak alınan kesin teminatlara aittir. 
C- Diğer borçlar 
Diğer borçlarda kayıtlı 86.530 TL’nin tamamı personele borçlar hesabına ait 

olup, Yönetici Şirket personelinin 2016 yılı Aralık ayına ait ödenecek net ücretlerini 
göstermektedir. Personel ücretleri ay sonlarında hesaplanıp ilgili gider hesaplara 
intikal ettirilmekte, ödemeleri müteakip ayın 5’inde yapılmaktadır. 

D- Alınan avanslar 
Bu hesapta kayıtlı 124.628 TL’nin tamamı, gerçek ve tüzel kişilerden alınan 

yurt içi sipariş avanslarına ait bulunmaktadır. 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
Bu hesap işlem görmemiştir.  

 

 
 

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
Yönetici Şirket’in sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, 

kesinti, sigorta primi, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu hesap 
grubunun yılsonu bakiyesi 555.925 TL olup bunun; 510.512 TL’si ödenecek vergi ve 
fonları, 45.413 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini göstermektedir. 

555.925 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
  

39.227 TL’si personelin gelir ve damga vergisi stopajına, 
49.506 “ ödenecek hakediş stopajına, 
81.098 " ödenecek ve tevkif edilen katma değer vergisine, 

337.465 “ Ödenecek geçici vergi, 
1.975 “ ödenecek serbest meslek stopajına, 
1.240 “ ödenecek damga vergisine, 

  aittir. 
45.413 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 

41.780 TL’si personelin ödenecek SGK primlerine, 
  3.633 " ödenecek SGK işsizlik primlerine, 

  ait bulunmaktadır. 

Yönetici Şirket’in gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, 
resim ve harçlara, rapor eklerine (Ek:7) alınan Vergiler tablosunda ayrıca yer 
verilmiştir. 

G- Borç ve gider karşılıkları 
Hesap grubu dönem sonunda bakiye vermemiştir.  
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Bu hesap dönem sonunda bakiye vermemiştir. 
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap dönem sonunda bakiye vermemiştir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Yönetici Şirket’in uzun vadeli borçları önceki döneme göre %4,9 oranında 

azalarak 309.367 TL olarak gerçekleşmiş ve ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aşağıda 
incelenmiştir. 

A- Mali borçlar 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
B- Ticari Borçlar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 309.367 TL’nin tamamı bölgede faaliyet 

gösteren firmalardan kira, su, elektrik, ısınma, telefon ve internet hizmetleri için alınan 
depozitolara aittir.   
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C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
III- Öz kaynaklar 
Faaliyet dönemi sonu itibarıyla 35.510.258 TL bakiye veren öz kaynak 

kalemlerinin ayrıntısı önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Tablo 30’da 
gösterilmiştir.    
Tablo 30: Öz Kaynaklar Tablosu 

Öz kaynaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
a) Ödenmiş Sermaye:       
    -Sermaye 500.000 500.000 - 
    -Ödenmemiş sermaye      
    -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.886 34.886 - 
    -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)      

Toplam(a) 534.886 534.886 - 
b) Sermaye yedekleri:      
    -Hisse senedi ihraç primi      
    -Hisse senedi iptal kârları 

         -Diğer sermaye yedekleri 
Toplam (b)      

c) Kâr yedekleri:      
    -Yasal yedekler 106.977 106.977 - 
    -Statü yedekleri     

     -Olağanüstü yedekler     
    -Diğer kâr yedekleri     
    -Özel fonlar      

Toplam (c) 106.977 106.977 - 
d) Kâr veya zarar:       
    -Geçmiş yıl kârı 26.117.750 29.914.365 3.796.615 
    -Geçmiş yıl zararı (-) (577.140) (577.140) - 
    -Dönem net kârı veya (zararı) 3.796.615 2.527.266 (1.269.349) 

Toplam (d) 29.337.225 31.864.491 2.527.266 
Genel Toplam 29.979.088 32.506.354 2.527.266 

A- Ödenmiş sermaye 
31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetici Şirkete tahsis edilen ve ticaret siciline 

tescil edilmiş bulunan tamamı ödenmiş nominal sermaye tutarı 500.000 TL’dir. Ana 
sözleşmeye göre, Yönetici Şirket’in sermayesi her biri 10 TL kıymetinde 50.000 
hisseye ayrılmış olup; bu sermaye, (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. 

(A) grubu hisseler; 48.000 hisseye tekabül eden 480.000 TL’si TÜBİTAK 
tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. 
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C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
III- Öz kaynaklar 
Faaliyet dönemi sonu itibarıyla 35.510.258 TL bakiye veren öz kaynak 

kalemlerinin ayrıntısı önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Tablo 30’da 
gösterilmiştir.    
Tablo 30: Öz Kaynaklar Tablosu 

Öz kaynaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
a) Ödenmiş Sermaye:       
    -Sermaye 500.000 500.000 - 
    -Ödenmemiş sermaye      
    -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.886 34.886 - 
    -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)      

Toplam(a) 534.886 534.886 - 
b) Sermaye yedekleri:      
    -Hisse senedi ihraç primi      
    -Hisse senedi iptal kârları 

         -Diğer sermaye yedekleri 
Toplam (b)      

c) Kâr yedekleri:      
    -Yasal yedekler 106.977 106.977 - 
    -Statü yedekleri     

     -Olağanüstü yedekler     
    -Diğer kâr yedekleri     
    -Özel fonlar      

Toplam (c) 106.977 106.977 - 
d) Kâr veya zarar:       
    -Geçmiş yıl kârı 26.117.750 29.914.365 3.796.615 
    -Geçmiş yıl zararı (-) (577.140) (577.140) - 
    -Dönem net kârı veya (zararı) 3.796.615 2.527.266 (1.269.349) 

Toplam (d) 29.337.225 31.864.491 2.527.266 
Genel Toplam 29.979.088 32.506.354 2.527.266 

A- Ödenmiş sermaye 
31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetici Şirkete tahsis edilen ve ticaret siciline 

tescil edilmiş bulunan tamamı ödenmiş nominal sermaye tutarı 500.000 TL’dir. Ana 
sözleşmeye göre, Yönetici Şirket’in sermayesi her biri 10 TL kıymetinde 50.000 
hisseye ayrılmış olup; bu sermaye, (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. 

(A) grubu hisseler; 48.000 hisseye tekabül eden 480.000 TL’si TÜBİTAK 
tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. 

 

 
 

(B) grubu hisseler; 500 hisseye tekabül eden 5.000 TL’si TTGV, 500 hisseye 
tekabül eden 5.000 TL’si İstanbul Sanayi Odası, 500 hisseye tekabül eden 5.000 TL’si 
Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası, 500 hisseye tekabül eden 5.000 TL’si Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir. 

- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
Yönetici Şirket’in 2004 yılındaki ödenmiş sermaye tutarının enflasyon 

düzeltme işlemine tabi tutulması neticesinde ödenmiş sermaye tutarında meydana 
gelen artışın 2016 yılına devreden bakiyesi 34.886 TL’dir. 

01.01.2006 tarihinden itibaren yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca 
yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde 
ortadan kalktığı hususları dikkate alınarak, Türkiye’de finansal tabloların enflasyona 
göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir.  

B- Sermaye yedekleri 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
C- Kâr yedekleri 
Yönetici Şirket’in ana sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılmamış ya da 

işletmede alıkonulmuş kârlarının izlendiği bu hesapta kayıtlı 106.977 TL’nin tamamı, 
önceki yıllarda ayrılan genel kanuni yedeklere aittir.  

Yönetici Şirket, ortaklık yapısının kamu yararı gözeten kurum ve kuruluşlardan 
oluşması ve ihtiyaç duyulan yatırımların öz kaynaklarla karşılanmaya çalışılması 
nedeniyle kuruluşundan itibaren kâr dağıtımı yapmamıştır. Genel kanuni yedekler 
limitlere ulaştığından ve kâr dağıtımı yapılmadığından yasal yedeklerde artış 
yaşanmamıştır.  

D- Geçmiş yıllar kârları 
Bu hesapta kayıtlı 32.441.631 TL’nin;          

32.441.631 TL’si önceki dönemler kârlarına, 
3.003.903 " 2016 yılı dönem net kârına, 

  aittir. 
 Yönetici Şirket, ortaklık yapısının kamu yararı gözeten kurum ve kuruluşlardan 

oluşmasından dolayı kuruluşundan günümüze kadar kâr dağıtımı yapmamıştır. Şirket, 
dağıtılmayan kârları, hedeflediği yatırımların finansmanında kullanmayı 
öngörmektedir. 

E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
Şirket, TEKSEB ve TEKGEB’in geçmiş yıllara ait kâr ve zararlarını ayrı ayrı 

izlemektedir. Hesap bakiyesi 577.140 TL önceki yıllarda TEKGEB’de ortaya çıkan 
geçmiş yıl zararlarını göstermektedir. 
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F- Dönem net kârı                                                                                                                                                                                                                                                                       
Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin tahakkuk eden net kârı 

3.003.903 TL olup, dönem net kârının oluşumu hakkında ayrıntılı incelemelere 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiştir. 

- Nazım hesaplar 
Yönetici Şirket’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin 

izlenmesi, Yönetici Şirket’in fer’i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, 
Yönetici Şirket dışında bir kısım işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından 
izlenmesi; kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu 
özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım 
bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu hesapta izlenen toplam 574.892 TL tutarındaki 
meblağın;            

245.500 TL’si verilen kesin teminat mektuplarına, 
328.012 " alınan kesin teminat mektuplarına, 

1.376 “ takip edilen diğer tutarlara, 
  aittir. 
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F- Dönem net kârı                                                                                                                                                                                                                                                                       
Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin tahakkuk eden net kârı 

3.003.903 TL olup, dönem net kârının oluşumu hakkında ayrıntılı incelemelere 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiştir. 

- Nazım hesaplar 
Yönetici Şirket’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin 

izlenmesi, Yönetici Şirket’in fer’i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, 
Yönetici Şirket dışında bir kısım işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından 
izlenmesi; kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu 
özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım 
bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu hesapta izlenen toplam 574.892 TL tutarındaki 
meblağın;            

245.500 TL’si verilen kesin teminat mektuplarına, 
328.012 " alınan kesin teminat mektuplarına, 

1.376 “ takip edilen diğer tutarlara, 
  aittir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VI. GELİR TABLOSU 
Yönetici Şirket’in satış gelirleri, TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi 

ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara faturalanmış hizmet 
satış bedelinden oluşmaktadır.  

Yönetici Şirket’in, 2016 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 12.120.634 TL 
tutarındaki net satış gelirine karşılık satılan hizmet maliyeti 7.818.218 TL, faaliyet 
giderleri 2.848.187 TL olmak üzere satışların maliyeti toplamı 10.040.054 TL olarak 
gerçekleşmiş ve neticesinde 1.454.230 TL faaliyet karı tahakkuk etmiştir. Yönetici 
Şirketin son beş yıllık faaliyet döneminde olağan faaliyetleri sonucunda sadece 2015 
yılında zarar ettiği görülmektedir. 

Faiz ve kur farkı gelirlerine ilave olarak, danışmanlık hizmetleri gelirleri gibi 
kalemlerden tahakkuk etmiş diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar toplamı 4.245.825 
TL’dir. Buna karşılık kambiyo zararlarından tahakkuk etmiş diğer faaliyetlerden gider 
ve zarar tutarı ise 2.375.753 TL’dir.  

Yönetici Şirketin olağan faaliyetleri sonucunda 1.454.230 TL faaliyet karı 
ortaya çıkmasına rağmen, özellikle kur farkı gelirleri nedeniyle dönem sonucunun 
3.540.065 TL dönem karıyla sonuçlandığı görülmektedir. 

Yönetici Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının 
ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Tablo 31’de gösterilmiştir. 
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Tablo 31: Gelir ve Giderler Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

A-Brüt satışlar   8.883.241  13.139.607 4.256.366 
1-Yurt içi satışlar 8.771.817    12.645.341  
2-Yurt dışı satışlar        
3-Diğer gelirler 111.424    494.266  

B-Satış indirimleri (-)   916.924  1.018.973 102.049 
1-Satıştan iadeler (-) 797.024    862.794  
2-Satış iskontoları (-)        
3-Diğer indirimler (-) 119.900    156.179  

C-Net satışlar   7.966.317  12.120.634 4.154.317 
D-Satışların maliyeti(-)   7.577.518  7.818.217 240.699 

1-Satılan mamuller maliyeti (-)        
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)        
3-Satılan hizmet maliyeti (-) 7.577.518    7.818.217  
4-Diğer satışların maliyeti (-)        

Brüt satış kârı veya (zararı)   388.799  4.302.416 3.913.617 
E-Faaliyet giderleri (-)   2.462.536  2.848.186 385.650 

1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)        
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)        
3-Genel yönetim giderleri (-) 2.462.536    2.848.186  

Faaliyet kârı veya (zararı)   (2.073.737)  1.454.229 3.527.966 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   6.972.195  4.245.824 2.726.371 

1-İştiraklerden temettü gelirleri        
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri        
3-Faiz gelirleri 793.416    374.729  
4-Komisyon gelirleri        
5-Konusu kalmayan karşılıklar        
6-Menkul kıymet satış kârları        
7-Kambiyo kârları 6.002.485    3.487.238  
8-Reeskont faiz gelirleri        
9-Enflasyon düzeltmesi kârları        

  10-Diğer olağan gelir ve kârlar 176.294    383.587  
G-Diğer faaliyetlerden  olağan gid. ve zarar (-)   1.921.665  2.375.752 454.087 

1-Komisyon giderleri (-)        
2-Karşılık giderleri (-)      38.968  
3-Menkul kıymet satış zararları (-)        
4-Kambiyo zararları (-) 1.921.665    2.336.784  
5-Reeskont faiz giderleri        
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)        
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)        

H-Finansman giderleri (-)        
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)        
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)        

Olağan kâr veya (zarar)   2.976.793  3.324.302 347.508 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   488.343  215.612 (272.429) 

1-Önceki dönem gelir ve kârları        
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 488.343    215.612  

J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   12.640  151 (13) 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)        
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)        
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 12.640    151  

Dönem kârı veya  (zararı)   3.452.496  3.540.065 87.569 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.(-)   925.230  536.161 (389.069) 

Dönem net kârı veya (zararı)   2.527.266  3.003.903 476.637 
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A- Brüt satışlar 
Önceki hesap dönemine göre %47,9 oranında artarak 13.139.608 TL’ye 

gerileyen brüt satış gelirlerinin; 12.645.341  TL’si yurt içi satışlara, 494.267 TL’si 
diğer gelirlere aittir. 
Söz konusu brüt satış gelirlerinin 5.205.214 TL’si Merkez/Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinden, 7.440.326 TL’si Şube/Teknoloji Serbest Bölgesinden sağlanmıştır. 
Önceki döneme göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinden elde edilen hasılat %157 
oranında artarken, Teknoloji Serbest Bölgesinden elde edilen hasılat bölgeden ayrılan 
firmalar nedeniyle %10 oranında azalmıştır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgesine ilişkin olarak Yönetici Şirket’in merkez gelir 
hesaplarına kaydedilen 5.205.214 TL ile diğer gelirler hesabında yer alan 438.527 
TL’nin; 

3.560.239
999 

TL’s
i 

kira gelirine,  
598.913 

 
" elektrik hizmeti gelirine, 

415.711 
 

" ortak alan genel gider katılım payı gelirine, 
209.335 

 
" ulaşım hizmeti gelirine, 

168.693 
 

" yemek hizmeti gelirine, 
     39.152 
 
39.152 
 

" ısıtma hizmeti gelirine, 
86.307 

 
“ su hizmeti gelirine, 

126.864 " Diğer gelirlere, 
  aittir. 

Diğer gelirlerde yer alan tutarın 31.918 TL’si 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin (I) fıkrası uyarınca; işçi 
statüsünde çalışan personelin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 
işveren hissesinin Hazinece karşılanan 5 puanlık kısmına (prime esas kazanç tutarının 
%5’i) isabet eden tutarın gelir kaydına, 16.876 TL’si firmalarca gecikmeli ödenen 
hizmet bedellerine uygulanan temerrüt faizine, 73.272 TL’si Ekonomi Bakanlığı’ndan 
Hiser Proje teşvikine, 316.462 TL’si Doğu Marmara Kalkınma ajansından alınan 
teşvike aittir. 
Teknoloji Serbest Bölgesine ilişkin Yönetici Şirket’in şube hasılat hesaplarında kayıtlı     
7.440.326    TL ile diğer gelirler hesabında yer alan 55.739 TL’nin; 
 
3.314.547 TL’si kira gelirine, 
1.569.529 " elektrik hizmeti gelirine, 

955.328 " ortak alan genel gider katılım payı gelirine, 
362.775 " yemek hizmeti gelirine, 
435.086 " ulaşım hizmeti gelirine, 
430.840 " su hizmeti gelirine, 
234.926 " ısıtma hizmeti gelirine, 
137.295 " diğer gelirlere, 

  aittir. 

 Diğer gelirlerde yer alan tutarın 27.460 TL’si 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin (I) fıkrası uyarınca; işçi 
statüsünde çalışan personelin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 
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işveren hissesinin Hazinece karşılanan 5 puanlık kısmına (prime esas kazanç tutarının 
%5’i) isabet eden tutarın gelir kaydına, 28.280 TL’si firmalarca gecikmeli ödenen mal 
ve hizmet bedellerine uygulanan temerrüt faizine aittir. 

Yönetici Şirket’in, Teknoloji Serbest Bölgesi Şube gelirleri katma değer 
vergisinden istisna olup,  katma değer vergisine tabi diğer hasılatıyla ilgili KDV 
hesaplayarak ilgili dönem beyannamelerinde (istisnalar dahil) bildirilmektedir. 

B- Satış indirimleri (-) 
Önceki döneme göre %11 oranında artarak 1.018.973 TL’ye yükselen satıştan 

iadeler ve diğer indirimler tutarının, 862.794 TL’si Yüklenici Şirket tarafından 
elektronik ortamda kesilen ancak daha sonra tutarın yanlış olduğu tespit edilen 
faturaların iptal edilemeyip, iade faturası düzenlenmesinden kaynaklanan tutarı, 
156.179 TL’si de TEKSEB’den elde edilen gelirler üzerinden Serbest Bölgeler Özel 
Hesabına ödenen %4 oranındaki gelir payı tutarını göstermektedir.  

C- Net satışlar  
 Brüt satışlardan satış indirimleri çıkarıldıktan sonra net satışlar önceki döneme 

göre %52,2 oranında artarak 12.120.635 TL olarak gerçekleşmiştir. 
D- Satışların maliyeti (-) 
Yönetici Şirket’in faaliyet alanı, Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji 

Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara kapalı ve açık alan kiralama, yemek, 
ulaşım, teknik destek ve organizasyon hizmetlerini kapsadığından, dönem içerisinde 
gider yerlerinde oluşan genel yönetim giderleri dışındaki tüm işletme giderlerini 
satışların maliyetine yansıtmıştır. Net satışlardaki %52 oranındaki artışa paralel olarak, 
önceki döneme göre %3 artış 7.818.218 TL tahakkuk eden satışların maliyetinin; 

5.529.102 TL’si Teknoloji Serbest Bölgesine satılan hizmetler maliyetine, 
2.289.115 " Teknoloji Geliştirme Bölgesine satılan hizmetler maliyetine, 

  aittir. 

Brüt satış kârı 
Yönetici Şirket’in net satış hasılatındaki %52 oranındaki artmaya karşın, 

satışların maliyetindeki %3 oranındaki artma sonucunda brüt satış kârı 4.302.416 TL 
gerçekleşmiş olup, önceki döneme göre brüt satış karı %1000 oranında azalmıştır. 

E- Faaliyet giderleri (-)  
Önceki döneme göre %15 oranında artarak 2.848.187 TL’ye yükselen faaliyet 

giderlerinin ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
1- Araştırma ve geliştirme giderleri 
Şirket, Teknoloji Serbest Bölgesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici 

şirketi olup, bölge içinde faaliyet gösteren firmalara alan kiralama, yemek, ulaşım, 
teknik destek ve organizasyon hizmetlerini yerine getirmekte ve herhangi bir AR-GE 
faaliyeti bulunmamaktadır. 
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2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
Yönetici Şirket, hizmet satışlarının maliyet giderleri dışındaki tüm işletme 

giderlerini genel yönetim giderlerine yansıttığından, tahakkuk etmiş pazarlama satış ve 
dağıtım gideri yoktur. 

3- Genel yönetim giderleri  
Bu hesapta kayıtlı 2.848.187 TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin;     

281.530 TL’si ilk madde ve malzeme giderlerine, 
1.331.639 " personel ücret giderlerine, 

543.135 " dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 
357.364 " çeşitli giderlere, 
42.284 " vergi resim ve harç giderlerine, 

211.081 " amortisman ve tükenme paylarına, 
91.639 “ TTO giderlerine, 

  aittir. 

Faaliyet kârı 
Şirketin önceki dönem faaliyet karı -2.073.737 TL iken,  cari dönemde brüt 

satış kârı 4.302.230 TL’den, faaliyet giderleri toplamı 2.848.187 TL’nin indirilmesi 
neticesinde 1.454.230 TL faaliyet karına dönüşmüştür. 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  
Yönetici Şirket’in esas faaliyetleri dışında diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan 

gelir ve kârlar toplamı, kambiyo karlarındaki azalış nedeniyle önceki döneme göre 
%39 oranında azalarak 4.245.825 TL tutarında gerçekleşmiş olup, ayrıntısı hesap 
grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir. 

3- Faiz gelirleri 
Önceki döneme göre %52 oranında azalarak 374.729 TL’ye gerileyen faiz 

gelirlerinin tamamı, Yönetici Şirket’in Teknoloji Serbest Bölgesi Şubesinin T.C. Ziraat 
Bankası nezdindeki mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerine aittir.  

4- Kambiyo kârları 
Geçen yıla göre %325 oranında artarak 6.002.485 TL’ye yükselen kambiyo 

kârlarının tamamı yabancı para cinsinden varlıkların değerleme sonucu lehte oluşan 
kur farklarına aittir.  

Yönetici Şirket’in TEKSEB bölgesinden elde ettiği gelirlerin ABD doları 
cinsinden olması ve bankalarda önemli tutarda ABD doları döviz tevdiatı bulunması 
nedeniyle döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. 
31.12.2016 tarihli T.C.Merkez Bankası ABD doları döviz alış kuru ile 31.12.2016 
tarihli döviz alış kuru arasında yaklaşık %30 oranında ABD dolarının değer kazanımı 
söz konusu olduğundan Şirketin kur farkı gelirlerinin artmasına neden olmuştur.  

5- Diğer olağan gelir ve kârlar 
Yılsonu itibarıyla hesapta kayıtlı 383.857 TL’nin; 
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319.418 TL’si bölgedeki firmalardan alınan danışmanlık hizmet gelirine, 
25.000 " TEYDEB proje danışmanlığı, 
39.439 “ TTO işbirliği gelirlerine, 

  aittir. 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
Yönetici Şirket’in diğer faaliyetleriyle ilgili olarak oluşan gider ve zararları 

kambiyo zararlarından oluşmakta olup, önceki döneme göre kambiyo zararlarındaki 
%22 oranındaki artış nedeniyle 2.336.784 TL’ye yükselmiş ve ayrıntısı aşağıda 
incelenmiştir. 

4- Kambiyo zararları (-) 
Geçen yıla göre %22 oranında artarak 2.336.784 TL’ye yükselen kambiyo 

zararlarının tamamı yabancı para cinsinden varlıkların değerleme sonucu aleyhte 
oluşan kur farklarına aittir. Yönetici Şirket’in TEKSEB bölgesinden elde ettiği 
gelirlerin ABD doları cinsinden olması ve bankalarda önemli tutarda ABD doları 
döviz tevdiatı bulunması nedeniyle döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan 
etkilenmektedir. 

H- Finansman giderleri (-) 
Yönetici Şirket’in borçlandığı tutarlarla ilgili olarak faiz, kredi komisyonları, 

kur farkı türünden netice hesaplarına yansıtılmış finansman gideri bulunmamaktadır. 
Olağan kâr 
Yönetici Şirket’in 1.454.230 TL tutarındaki faaliyet karına; 4.245.825 TL’lik 

diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi, 2.375.753 TL’lik diğer 
faaliyetlerden olağan gider ve zararların indirilmesi neticesinde olağan kâr tutarı 
önceki döneme göre %24 oranında arayarak 3.324.302 TL gerçekleşmiştir. 

I- Olağandışı gelir ve kârlar  
Yönetici Şirket’in olağan faaliyetleri dışındaki işlem ve olaylardan kaynaklanan 

gelir ve kârlarının yer aldığı hesap grubunun yılsonu bakiyesi 215.612 TL olup, 
tamamı diğer olağandışı gelir ve karlara aittir. 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 
Hesapta kayıtlı 215.612 TL’nin;  

45.000 TL’si girişimcilik kampı kapsamında elde edilen sponsorluk gelirlerine, 
26.000 " Düzce Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında elde edilen yüksek lisans 

  gelirlerine, 
30.000 " ofis demirbaşları kiralama gelirine, 
12.000 " Sgk iş görememezlik gelirine, 

 
 
diğer olağandışı gelir ve karlara, 

27.000 “  Ceza ve kesinti geliri 
 75.612 “ Diğer gelirlere, 

  aittir. 
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J- Olağandışı gider ve zararları (-) 
Yönetici Şirket’in olağan faaliyetleri dışındaki işlemlerinden kaynaklanan gider 

ve zararlarının yer aldığı hesap grubunun yılsonu bakiyesi olan 151 TL’nin tamamı, 
firma carilerinde yapılan yuvarlama rakamlarına ait bulunmaktadır. 

Dönem kârı 
Yönetici Şirket’in 3.324.302 TL’lik olağan kâr tutarına; 215.612 TL’lik 

olağandışı gelir ve kârların ilavesi, 151 TL’lik olağandışı gider ve zararların 
indirilmesi neticesinde,  3.540.065 TL dönem kârı tahakkuk etmiştir. 

K- Dönem kârı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Cari döneme ilişkin kurumlar vergisi, Yönetici Şirket’in faaliyet sonuçları 

üzerinden ve vergisel açıdan kabul edilmeyen giderler ile istisnalar dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır. 

Marmara Teknokent AŞ, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamında “Yönetici Şirket” statüsünde olup, Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
yönetici şirketlerin 4691 sayılı Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 
kazançlarının 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna 
olduğu belirtilmiş; maddenin son paragrafında “Bu madde hükümleri TÜBİTAK-
Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede 
faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan 
araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
bakımından da uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece, TÜBİTAK-MAM 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi Yönetici Şirketi olan 
Marmara Teknokent AŞ’nin her iki bölgedeki faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, 
4691 sayılı Kanun kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.3. 
Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı” bölümünde “4691 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanun 
uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş 
olup yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında 
bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden 
kaynaklanan kazançlardır” açıklamasına yer verilmiş; aynı Tebliğin “5.12.2.4. istisna 
kazanç tutarının tespiti” bölümünde de kazanç tutarının nasıl tespit edileceği 
belirtilmiştir. Buna göre; 

“4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç 
istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler 
nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak 
kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, 
Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider 
unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, 
maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da 
bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. 
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Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması 
halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin 
kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. 

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki 
ticari işlemlerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, nakitlerin 
değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler 
dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan 
gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye 
desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari 
kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, 
istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar 
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer 
kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil 
edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.” 

Tebliğin “5.12.2.7. İstisna uygulamasında süre” başlıklı bölümünde ise, yönetici 
şirketlerin 4691 sayılı Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançların 
31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. 

Yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde, Kurumun 2016 yılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ile Teknoloji Serbest Bölgesinde “Yönetici Şirket” olarak yurtiçi 
satışlarının tamamı istisna gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirler genel olarak 
açık/kapalı alan kira gelirleri, bölgede faaliyet gösteren firmalara sağlanan yemek, 
elektrik, ulaşım ve benzeri hizmet gelirleri ile ortak alan gider yansıtma gelirlerinden; 
İstisna dışı gelirler ise genel olarak mevduat faiz gelirleri, döviz kur farkı gelirleri, 
temerrüt faiz gelirleri ile diğer olağandışı gelirlerden oluşmaktadır.   

Yönetici Şirket’in dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim 
ve istisnalar sonrasında bulunan matrah üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 
ve/veya diğer yasal yükümlülükler için ayrılmış karşılık tutarı 536.162 TL olup, vergi 
matrahının oluşumu aşağıda incelenmiştir. 

Yukarıda ayrıntısı verilen 2016 yılı faaliyet dönemi safi kurum kazancı  
üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından, yıl içinde I., II. ve III. geçici 
vergilendirme dönemlerinde  peşin ödenmiş geçici vergiler ile kesinti yoluyla ödenen 
vergiler mahsup edilmiştir.  

  Tutar  TL 
Ticari Bilanço Kârı                         : 3.540.065 
Matraha İlaveler (Kanunen kabul edilmeyen giderler)                         : 859.255 
Matrahtan Tenziller (Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar)                           : - 
Dönem Safi Kurum Kazancı (Kurumlar vergisi matrahı) : 2.680.810 
Hesaplanan Kurumlar Vergisi :       536.162 
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Dönem net kârı  
3.540.065 TL dönem kârından, 536.162 TL’lik vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılığının indirilmesinden sonra, dönem net karı önceki döneme göre %19 oranında 
artarak 3.003.903 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Dönem kârının dağıtımı: 
Yönetici Şirketin 16.3.2015 tarihinde yeniden düzenlenen Ana sözleşmesinin 

‘‘Kârın Tespiti ve Dağıtımı’’ başlıklı 11 inci maddesinde; 
‘‘Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra 

kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5’i genel kanuni yedek akçe ayrılır; 
kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin 
esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem 
karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay 
sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel kanuni yedek akçeye eklenir. ’’ düzenlemesine 
yer verilmiş, 

Ana sözleşmenin ‘‘Yedek Akçe’’ başlıklı 12 nci maddesinde ise; Şirket 
tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK’nın 519 ve 523 üncü maddeleri 
hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. 

Yönetici Şirket’in 3.003.903 TL dağıtılabilir kârıyla ilgili olarak; 27.03.2017 
tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında “Marmara Teknokent AŞ’nin 2016 yılında 
elde ettiği kârın, 2017 yılında Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde yapılacak yatırım, inşaat, bakım, onarım vb. giderler için kullanılmasına” 
karar verilmiştir. 

Yukarıdaki düzenleme hükümleri çerçevesinde, 2016 yılı dönem kârının 
dağıtım biçimini gösteren tabloya rapor ekleri (Ek:10) arasında yer verilmiştir. 

Sonuç: 
Marmara Teknokent Anonim Şirketi’nin 27.03.2017 tarihindeki kendi genel 

kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 3.540.065 Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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VII. E K L E R 
 

1- Teşkilat şeması, 
2-  Personelin servislere dağılımı, 
3-  İşçi hareketini gösterir tablolar, 

4-  Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 
5-  Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 
6-  Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı, 
7-  Vergiler, 

8-  Bilanço ve dipnotları, 
9-  Gelir tablosu ve dipnotları, 

  10-  Kâr dağıtım tablosu, 
11-  Diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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Sayıştay   



 
 

 

Personelin servislere dağılımı (Ek:2) 

Birimler 
2015 2016 

Sayısı Sayısı Kadro Çalışan Kişi 
1 1 Sayısı Sayısı 

1- Genel müdür - - 1 1 
2- Kalite yönetimi 7 6 - - 
3- İş geliştirme ve proje izleme birimi 6 6 7 4 
4- İdari ve mali İşler birimi 7 7 6 5 
5- Teknik İşler birimi 21 20 7 6 

Toplam Sayısı Sayısı 20 16 
                                                   

İşçi hareketini gösterir tablolar    (Ek :3) 
      Giriş ve çıkış  2015 2016 
 Kişi Kişi 

  Yılbaşı mevcudu 22 20 
  Yıl içinde giren - - 
  Yıl içinde çıkan (-) 2 4 

Yılsonu mevcudu 20 16 
      

Giriş şekli 2015 2016 
 Kişi Kişi 

  -Açıktan tayin - - 
  -Askerlik dönüşü  -  - 
  -Göreve iade  -  - 
  -Başkaca nedenler   -  - 

Toplam - - 
      

Ayrılış nedenleri 2015 2016 
Kişi Kişi 

  -Emeklilik - - 
  -İstifa 1 2 
  -Askere alınma - - 
  -Kendi isteği ile ayrılma - - 
  -İşten çıkarma 1 2 
  -Başkaca nedenler - - 

Toplam 2 4 
                                                                      

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

                                              Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                        (Ek: 4) 

Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 
 Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
  Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1                8  8 
    Bankalardaki nakit 2 2.629  2.629 
    Kanuni karşılıklar kasası 3    
    Diğer 4    
               Hazır değerler toplamı 5 2.637  2.637 
               Kasa ve bankalar toplamı 6 2.637  2.637 
  Menkul kıymetler:      
    Hisse senetleri 7    
    Tahvil, senet ve bonolar 8    
    Diğer 9    
               Menkul kıymetler toplamı 10    
  Alacaklar:      
    Bankaların verdiği krediler 11    
  Ticari alacaklar:      
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13  568 568 
    Bağlı ortaklıklardan (ana kuruluş)* 14    
    İştiraklerden 15    
    Yurt dışından 16    
    Diğer 17 6.418  6.418 
               Ticari alacaklar toplamı 18 6.418 568 6.986 
  Diğer alacaklar:      
    Hazineden 19    
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21    
    Bağlı ortaklıklardan (ana kuruluş)* 22    
    İştiraklerden 23    
    Yurt dışından 24    
    Diğer 25 219  219 
              Diğer alacaklar toplamı 26 219  219 
              Alacaklar toplamı 27  568 7.205 
  Stoklar:      
    İlk madde ve malzeme 28    
    Yarı mamuller 29    
    Mamuller 30    
    Ticari mallar 31    
    Diğer 32 299  299 
             Stoklar toplamı 33 30 15 45 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 2.659  2.659 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 9.595 583 10.178 
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 12.232 583 12.815 
2-Bağlı değerler:      
   İştirakler 37    
   Bağlı ortaklıklar 38    
   Maddi duran varlıklar:      
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  32.300 32.300 
     Birikmiş amortismanlar (-) 40  (6.965) (6.965) 
               Maddi duran varlıklar (net) 41  25.335 25.335 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  137 137 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43    
    Diğer bağlı değerler 44    
                Bağlı değerler toplamı (2) 45  25.472 25.472 
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 12.232 26.055 38.287 

Sayıştay   



 
 

 

                                      
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                                              (Ek: 5) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:          
   Mevduat:           Tasarruf mevduatı 1    
      Diğer mevduat 2    
                                Mevduat toplamı 3    
   Mali borçlar:     
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4          Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5    
      Banka kredileri 6          Diğer krediler 7    
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8          Diğer 9    
                               Mali borçlar toplamı 10    
   Ticari borçlar:       
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12 2  2 
      Bağlı ortaklıklara  13    
      İştiraklere 14    
      Yurt dışına 15    
      Diğer 16 1.699 309 2.008 
                               Ticari borçlar toplamı 17 1.701 309 2.010 
  Diğer borçlar:     
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19    
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20    
      Bağlı ortaklıklara (ana kuruluşa) 21    
      İştiraklere 22    
      Yurt dışına 23    
      Diğer 24 211  211 
                                 Diğer borçlar toplamı 25 211  211 
  Diğer yabancı kaynaklar:     
     İç sigorta fonları 26    
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27    
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kârpayı 28    
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29    
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30    
     Ödenecek diğer vergiler 31 556  556 
     Diğer* 32    
                                 Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 556  556 
                                 Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 2.468  2.468 
2-Öz kaynaklar:     
  Sermaye 36   500 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37    
  Ödenmiş sermaye 38   500 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39   35 
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40    
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karşılıkları 41    
  Sermaye yedekleri: 42    
  Kâr yedekleri 43   107 
  Geçmiş yıllar kârları 44   32.442 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45   (577) 
  Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı  46    
  Dönem net kârı veya zararı  47   3.004 
                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   35.510 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52   38.288 

 

Sayıştay   



 
 

 

                                      
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                                              (Ek: 5) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:          
   Mevduat:           Tasarruf mevduatı 1    
      Diğer mevduat 2    
                                Mevduat toplamı 3    
   Mali borçlar:     
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4          Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5    
      Banka kredileri 6          Diğer krediler 7    
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8          Diğer 9    
                               Mali borçlar toplamı 10    
   Ticari borçlar:       
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12 2  2 
      Bağlı ortaklıklara  13    
      İştiraklere 14    
      Yurt dışına 15    
      Diğer 16 1.699 309 2.008 
                               Ticari borçlar toplamı 17 1.701 309 2.010 
  Diğer borçlar:     
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19    
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20    
      Bağlı ortaklıklara (ana kuruluşa) 21    
      İştiraklere 22    
      Yurt dışına 23    
      Diğer 24 211  211 
                                 Diğer borçlar toplamı 25 211  211 
  Diğer yabancı kaynaklar:     
     İç sigorta fonları 26    
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27    
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kârpayı 28    
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29    
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30    
     Ödenecek diğer vergiler 31 556  556 
     Diğer* 32    
                                 Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 556  556 
                                 Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 2.468  2.468 
2-Öz kaynaklar:     
  Sermaye 36   500 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37    
  Ödenmiş sermaye 38   500 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39   35 
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40    
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karşılıkları 41    
  Sermaye yedekleri: 42    
  Kâr yedekleri 43   107 
  Geçmiş yıllar kârları 44   32.442 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45   (577) 
  Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı  46    
  Dönem net kârı veya zararı  47   3.004 
                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   35.510 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52   38.288 

 

 
 

 

Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 
(Gelir yöntemiyle)                                                 (Ek:6) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     

  -Personel giderleri (Yevmiyeler dahil)  1 1.970 
  -Verilen faizler (Yurt içi) 2  
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3  
  -Karşılık giderleri 4 39 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 156 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6  
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7  
  -İç sigorta fonu gideri 8  
  -Amortisman ve tükenme payları 9 612 
  -Dış aleme ödenen giderler 10  
  -Diğer pozitif etkiler 11 15 
  -Dönem kârı 12 3.540 

                                                     Toplam (A) 13 6.331 
B-Negatif etkiler:    
  -Alınan faizler (Yurt içi) 14 375 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15  
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16  
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17  
  -Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18  
  -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19  
  -Dış alemden sağlanan gelirler 20  
  -Diğer negatif etkiler 21 555 
  -Dönem zararı 22  

                                                      Toplam (B) 23 930 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)'ya katkı: (A-B) 24 5.401 

Sübvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 1.023 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)'ya katkı: 30 6.424 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkı 33 6.424 
                                                                      

Sayıştay   



 
 

 

                                                                       
   Vergiler                                                                                            (Ek: 7) 

Vergi türleri Sıra no 

 Geçen 
yıldan 
devir 

Tahakkuk 

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 

Yıl sonu 
kalıntısı 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar:        
1- Gelirden alınan:        

-Kurumlar vergisi  1 - 536 536 - 
-Diğer 2     

                                                                Toplam (1) 3  536 536  
2- Servetten alınan:             

-Motorlu taşıtlar vergisi 4  5 5  
-Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5     
 Diğer: 6     
-Çevre temizlik vergisi      

                                                               Toplam (2) 7  5 5  
3- Mal ve hizmetten alınan (dolaylı vergiler):      

-KDV 8 - 1.018 1.018 - 
-Özel tüketim vergisi  9     
-Banka ve sigorta muamele vergisi 10     
-Damga vergisi 11 2 3 3 2 
-Dış ticarette ödenen vergiler  12     
-Harçlar  13     
-Belediye öden. vergi, resim, harçlar(Eml.verg. hariç)  14     
-Özel iletişim vergisi 15     
-Şans oyunları vergisi  16     
-Haberleşme vergisi 17     
-Diğer 18     

                                                             Toplam (3) 19 2 1.018 1.018 2 
                                                            Toplam (A) 20 2 1.562 1.562 2 
B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harçlar:      

-Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 45 13 14 44 
-Yüklenici, üretici ve ortaklardan kesilen gelir,                                                                                                                                                                      
  kurumlar ve damga vergisi 22 81   81 
-Tevkif edilen KDV 23 110 781 810 81 
-Elektrik ve havagazı tüketim vergisi  24     
-Diğer 25     

                                                                Toplam (B) 26 236 794 824 206 
                                                 Genel Toplam (A+B) 27 238 2.356 2.386 208 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                                    31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                                       (Ek:8/a) 

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

I-Dönen varlıklar :   23.201.533    12.232.396  
  A-Hazır değerler  19.984.368  2.636.805 
     1-Kasa 12.700  8.301  
     2-Alınan çekler     
     3-Bankalar 19.971.667  2.628.504  
     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  2.487.526  6.418.489 
     1-Alıcılar 2.487.526  6.418.489  
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar     
     6-Diğer ticari alacaklar     
     7-Şüpheli ticari alacaklar 619.941  658.911  
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 619.941  658.911  
  D-Diğer alacaklar  94.280  218.583 
     1-Ortaklardan alacaklar     
     2-İştiraklerden alacaklar     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
     4-Personelden alacaklar     
     5-Diğer çeşitli alacaklar 94.280  218.583  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
     7-Şüpheli diğer alacaklar      
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
  E-Stoklar  43.872  299.389 
     1-İlk madde ve malzeme     
     2-Yarı mamuller     
     3-Mamuller     
     4-Ticari mallar     
     5-Diğer stoklar 38.630  29.819  
     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     
     7-Verilen sipariş avansları 5.241  269.570  
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  6.749   
     1-Gelecek aylara ait giderler 6.749    
     2-Gelir tahakkukları     
  H-Diğer dönen varlıklar  584.739  2.659.130 
     1-Devreden KDV 584.739  2.659.130  
     2-İndirilecek KDV     
     3-Diğer KDV     
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     5-İş avansları     
     6-Personel avansları     
     7-Sayım ve tesellüm noksanları     
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     
                        Dönen varlıklar toplamı  23.201.533  12.232.396 

 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                                                   31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                                                    (Ek:8/b) 

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

II-Duran varlıklar:  10.803.792  26.055.147 
   A-Ticari alacaklar:  239.986  567.998 
      1-Alıcılar     
      2-Alacak senetleri     
      3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
      5-Verilen depozito ve teminatlar 239.986  567.998  
      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 düşüklüğü karşılığı (-)     
      3-İştirakler     
      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)     
      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)     
      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     
      8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü kar. (-)     
   D-Maddi duran varlıklar  10.406.723  25.334.710 
      1-Arazi ve arsalar     
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.468.994  4.524.119  
      3-Binalar 6.563.250  7.187.296  
      4-Tesis, makine ve cihazlar     
      5-Taşıtlar 239.357  289.050  
      6-Demirbaşlar 1.924.401  1.933.271  
      7-Diğer maddi duran varlıklar      
      8-Birikmiş amortismanlar (-) 6.460.615  6.965.199  
      9-Yapılmakta olan yatırımlar 3.671.335  18.366.173  
    10-Verilen avanslar     
   E-Maddi olmayan duran varlıklar  143.744  137.400 
      1-Haklar 208.049  210.259  
      2-Şerefiye     
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     
      5-Özel maliyetler     
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar      
      7-Birikmiş amortismanlar (-) 64.305  72.859  
      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  13.339  15.039 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 13.339  15.039  
      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  10.803.792  26.055.147 
                        Aktif (Varlıklar toplamı)  34.005.325  38.287.543 

Sayıştay   



 
 

 

Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                                  31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                                  (Ek:8/c) 

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

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:   1.173.608    2.467.918  
  A-Mali borçlar     
     1-Banka kredileri     
     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     
     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara tak. 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     
  B-Ticari borçlar  1.017.966  1.700.835 
      1-Satıcılar 987.966  1.670.835  
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar 30.000  30.000  
      5-Diğer ticari borçlar     
   C-Diğer borçlar  70.609  86.530 
      1-Ortaklara borçlar     
      2-İştiraklere borçlar     
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
      4-Personele borçlar 70.609  86.530  
      5-Diğer çeşitli borçlar     
      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   D-Alınan avanslar  7.757  124.628 

1-Alınan sipariş avansları 7.757  124.628  
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  359.500  555.925 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 309.935  510.512  
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 49.565  45.413  
      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş      
          vergi ve diğer yükümlülükler     
      4-Diğer yükümlülükler     
   G-Borç ve gider karşılıkları     
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları     
       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük.. (-)   536.162  
       3-Kıdem tazminatı karşılığı     
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları     
       1-Gelecek aylara ait gelirler     
       2-Gider tahakkukları     
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar     
       1-Hesaplanan KDV     
       2-Diğer KDV     
       3-Merkez ve şubeler cari hesabı     
       4-Sayım ve tesellüm fazlaları     
       5-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     
      
                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  1.173.608  2.467.918 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                                    31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                                      (Ek:8/d) 

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

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:   325.363    309.367  
   A-Mali borçlar     
      1-Banka kredileri     
      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  325.363  309.367 
      1-Satıcılar     
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar 325.363  309.367  
      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  325.363  309.367 
                        Yabancı kaynaklar toplamı  1.498.971  2.777.285 
III-Öz kaynaklar:  32.506.354  35.510.257 
   A-Ödenmiş sermaye  534.886  534.886 
       1-Sermaye 500.000  500.000  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)     
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.886  34.886  
       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  106.977 
       1-Yasal yedekler 106.977  106.977  
       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri     
       5-Özel fonlar     
   D-Geçmiş yıllar kârları  29.914.365  32.441.631 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)  577.140  577.140 
   F-Dönem net kârı (zararı)  2.527.266  3.003.903 
       1-Dönem net kârı  2.527.266  3.003.903  
       2-Dönem net zararı (-)     
                     Öz kaynaklar toplamı  32.506.354  35.510.258 
                     Pasif (Kaynaklar) toplamı  34.005.325  38.287.543 
 

Sayıştay   



 
 

 

Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                                    31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                                      (Ek:8/d) 

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

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:   325.363    309.367  
   A-Mali borçlar     
      1-Banka kredileri     
      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  325.363  309.367 
      1-Satıcılar     
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar 325.363  309.367  
      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  325.363  309.367 
                        Yabancı kaynaklar toplamı  1.498.971  2.777.285 
III-Öz kaynaklar:  32.506.354  35.510.257 
   A-Ödenmiş sermaye  534.886  534.886 
       1-Sermaye 500.000  500.000  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)     
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.886  34.886  
       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  106.977 
       1-Yasal yedekler 106.977  106.977  
       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri     
       5-Özel fonlar     
   D-Geçmiş yıllar kârları  29.914.365  32.441.631 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)  577.140  577.140 
   F-Dönem net kârı (zararı)  2.527.266  3.003.903 
       1-Dönem net kârı  2.527.266  3.003.903  
       2-Dönem net zararı (-)     
                     Öz kaynaklar toplamı  32.506.354  35.510.258 
                     Pasif (Kaynaklar) toplamı  34.005.325  38.287.543 
 

 
 

 

Bilanço dipnotları:                                                                                                         (Ek-8/e) 
 
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 : 24.000.000 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 : 
  
                 Döviz Cinsi            Miktarı                 TL. Kuru                  Toplam Tutar 
                USD 208.331,41  3,5192 733.159,90 TL 
 USD 1.549   3,5192 5.447,36 TL 
 
                 
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 : 
Türü        Tertibi      Adedi       Üsleri         Toplam Tutarı 
NAMA         A         48.000        10                  480.000 TL 
NAMA         A           2.000        10                    20.000 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                       480.000 TL 
16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 
ortaklıkların : YOK 
 Adı         Pay oranı      Top. Sermayesi      Son Dönem Karı  
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                                                                                                           

Sayıştay   



 
 

 

 18) Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:  3.560.116 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                             2.239,21 
2- Bağlı ortaklık                   ..................                     ................. 
3- İştirakler                           ..................                     ................. 
  
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :16 
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: … TL (teminat mektupları) 
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. 27.03.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

 18) Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:  3.560.116 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                             2.239,21 
2- Bağlı ortaklık                   ..................                     ................. 
3- İştirakler                           ..................                     ................. 
  
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :16 
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: … TL (teminat mektupları) 
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. 27.03.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                   Marmara Teknokent Anonim Şirketi 
                                                     31.12.2016 Tarihli Gelir Tablosu                                (Ek:9/a) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 
 

Cari dönem 
TL 

 
A- Brüt satışlar 8.883.240,98 13.139.607,80 
     
B- Satış indirimleri (-) 916.924,05 1.018.973,24 
     
C- Net satışlar 7.966.316,93 12.120.634,56 
     
D- Satışların maliyeti (-) 7.577.518,14 7.818.217,63 
     
                                              Brüt satış kârı veya (zararı)  388.798,79 4.302.416,93 
     
E- Faaliyet giderleri (-) 2.462.536,09 2.848.186,94 
     
                                              Faaliyet kârı veya (zararı)  (2.073.737,30) 1.454.229,99 
     
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  6.972.195,66 4.245.824,53 
     
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 1.921.664,99 2.375.752,83 
     
H- Finansman giderleri (-)    
                                              Olağan kâr veya (zarar)  2.976.793,37 3.324.301,69 
     
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 488.342,87 215.914,94 
     
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 12.640,06 151,53 
     
                                              Dönem kârı veya (zararı) 3.452.496,18 3.540.065,10 
     
K- Dönem kârı vergi ve diğ. yasal yükümlülük karşılıkları (-) 925.230,50 536.161,95 
     
                                              Dönem net kârı veya (zararı) 2.527.265,68 3.003.903,15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

Gelir tablosu dipnotları:                                                                                              (Ek-9/b) 
1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları                                                 
     a)   Amortisman giderleri                                                                                                     
          aa) Normal amortisman giderleri:611.714 - TL 
           bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri                                                    
     b)   İtfa ve tükenme payları                                                                                                  
 
2) Dönemin karşılık giderleri: 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:425.948 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 
  
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. 
  
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

Gelir tablosu dipnotları:                                                                                              (Ek-9/b) 
1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları                                                 
     a)   Amortisman giderleri                                                                                                     
          aa) Normal amortisman giderleri:611.714 - TL 
           bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri                                                    
     b)   İtfa ve tükenme payları                                                                                                  
 
2) Dönemin karşılık giderleri: 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:425.948 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 
  
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. 
  
 
 
 

 
 

 

Kar Dağıtım Tablosu (Ek:10) 

Dönem kârının dağıtım biçimi Cari  Dönem                
Bin TL 

A- Dönem Kârının Dağıtımı:   
       1-Dönem Kârı 3.540 
       2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 218 
         -Kurumlar Vergisi 536 
         -Gelir Vergisi Kesintisi   
         -Fon Payı 156  
Net Dönem Kârı 3.004 
       3-Geçmiş Dönemler Zararı (-) 577  
       4-Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)  107 
       5-İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-)   
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı  3.004 
       6-Ortaklara Birinci Temettü (-)   
         -Adi Hisse Senedi Sahiplerine (-)   
         -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine    
       7-Personele Temettü   
       8-Yönetim Kuruluna Temettü   
       9-Ortaklara İkinci Temettü (-)   
         -Adi Hisse Senedi Sahiplerine    
         -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine   
     10-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   
     11-Statü Yedekleri (-)   
     12-Olağandışı Yedekler (Dağıtılmamış Kârlar)   
     13-Diğer Yedekler   
     14-Özel Fonlar   
B-Yedeklerden Dağıtım:   

1-Dağıtılan Yedekler   
2-İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)   
3-Ortaklara Pay (-)   
  -Adi Hisse Senedi Sahiplerine   
  -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine   
4-Personele Pay (-)   
5-Yönetim Kuruluna Pay (-)   

C-Hisse Başına Kâr(Net Dönem Kârı):   
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)    
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)   

D-Hisse Başına Temettü (Ortaklara Dağıtılan Toplam Net Kâr):   
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)   
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)   

 
 

Sayıştay   



 
 

 

  Diğer Öneri ve Tavsiyeler Listesi                                    (Ek:11) 

 

 
 
 
 
 

Bölüm Öneri Sayfa 

İşletme Çalışmaları 
1- Ekonomi Bakanlığına tahsis edilen konutlardan 
boş olanlar için ödenen kira bedellerinin geri 
alınması.  25 

İşletme Çalışmaları 

 
2-Yönetici Şirket için en önemli gelir 
kaynaklarından biri olan kira sözleşmelerinin nazım 
hesaplarda izlenmesi. 

43 

Yatırımlar 

3-İdare ve Kuluçka binasının Yapı denetimi/Teknik 
müşavirlik hizmet alım işi kapsamında firma 
tarafından iş yerinde sürekli teknik eleman 
bulundurulmasının sağlanması, iş mahallinde 
bulunmadığı sürelere dair 4708 sayılı kanunun ilgili 
cezai hükümlerinin uygulanması. 

47-48 

Yatırımlar 

4-Tek Düzen Hesap Planına göre, Yönetici Şirketin 
üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri 
ile yapacağı ödemelerin “103-Verilen çekler ve 
ödeme emirleri” hesabında izlenmesi. 
 

64-65 

Yatırımlar 

 
5-Hakediş ödemelerinde ödeme emri belgeleri 
üzerinde gösterilen ancak muhasebeleştirilmeyen 
geçici kabul noksanlıkları için düzenlenen her 
hakedişte yapılan iş tutarının %3 üne karşılık gelen 
kısmı için teminat miktarlarının “326-Alınan 
Depozito ve Teminatlar” hesabında izlenmesi. 

65-66 

 

  

Sayıştay   


