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Bilindiği üzere, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunuyla üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği
sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya
kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik
geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim
maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve
girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere
uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak
teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş
imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak
yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak
amaçlanmıştır.
Söz konusu Kanunda, teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetimi ve işletilmesinden
bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan yönetici şirketlerin sorumlu olduğu;
yönetici şirketin kurucuları arasında, bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün
bulunacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu
yönetici şirketlerin kurucuları arasında bulunan yükseköğretim kurumlarınca, teknoloji
geliştirme bölgelerindeki faaliyetler sonucu elde edilecek gelir ve kaynakların kullanımına
ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu konuda uygulama birliğinin
sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Yükseköğretim kurumlarının gelirleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 55
inci maddesinde sayılmıştır. Bu gelir kaynakları; her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
kurumlarca yapılacak yardımlar, alınacak harç ve ücretler, yayın ve satış gelirleri, taşınır ve
taşınmaz malların gelirleri, döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar, bağışlar,
vasiyetler ve diğer gelirlerdir. Diğer gelirlerin içeriği mevzuatta açıkça yer almamakla
birlikte, yükseköğretim kurumlarının kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği gelirlerin
yukarıda sayılan gelirler arasıda yer almaması halinde, diğer gelirler içinde değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetler kapsamında; yönetici
şirketlerce kar payı dağıtımı ya da kaynak aktarımı durumunda, yükseköğretim kurumlarına
aktarılacak tutarların 2547 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “diğer
gelirler” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, söz konusu bölgelerde yürütülen faaliyetler kapsamında yükseköğretim
kurumlarınca elde edilebilecek gelirler, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında düzenlenen
gelir fazlası ödenek kaydı hükümleri çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumunun gelir
cetveli ((B) işaretli cetvel, “05.9.1.13- Teknoloji geliştirme bölgeleri gelirleri” ekonomik
kodu) ile ilişkilendirilerek, mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydedilmek suretiyle
yükseköğretim kurumunun ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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