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ÖZET
Bu çal mada Teknoloji Geli tirme Bölgeleri içerisinde gittikçe
önemi artan ve bu bölgelerin çok önemli bir k sm n olu turan yaz l m
i letmelerine ve sektörün önemine de inilmi tir. Yaz l m sektöründe
faaliyet gösteren i letmeler için tekdüzen hesap plan ndan bir hesap
kurulmas önerilmi ve bu amaçla “265 YAZILIMLAR HESABI”
uygun görülmü tür.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geli tirme Bölgesi, Teknopark,
Muhasebe, Tekdüzen Hesap Plan , Yaz l m.
ABSTRACT
In this study software organizations and software industry are
analyzed that gaining continuously importance in Technology
Develeopment Regions and composing a significant part of these
regions. It is proposed that an account must be created from unified
accounting system for the organizations operating in software industry
and “265 SOFTWARE ACCOUNT” is seen advisable in this way.
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I. G R
Ça m zda bilginin giderek artan önemi ve de eri, beraberinde
bilgi temelli süreçlerin de önemini ve de erini artt rm t r.
Günümüzde birçok i letmede endirekt giderler artmakta, bunun da en
önemli kalemleri aras nda d ardan sa lanan fayda ve hizmetler ve
özellikle de teknoloji transferi yer almaktad r.
Teknoloji transferi dendi inde sadece, makine ve cihazlar n
sat n al nmas akla gelmemelidir, çünkü teknoloji transferi asl nda
sizde bulunmayan mali ve be eri kaynaklar n varolandan al nmas d r
ki bunun içinde sadece makine ve cihaz gibi somut varl klar de il,
dan manl k, yaz l m gibi soyut unsurlar da söz konusu
olabilmektedir.
Bu nedenle maddi olmayan duran varl k olarak kabul edilen
bilgisayar programlar (yaz l mlar) konusu çal ma alan olarak
seçilmi tir. Bu çal man n giri i takip eden bölümlerinde s ras yla
teknoloji geli tirme bölgeleri, teknoloji geli tirme bölgelerinin
Türkiye’deki geli imi, yaz l m kavram ve son olarak da yaz l mlar n
tekdüzen hesap plan nda kurulacak yeni bir hesap ile özde le tirmek
ve yaz l mlar n takibini mümkün k lacak bir öneride bulunulacakt r.

II. TEKNOLOJ GEL T RME BÖLGELER
Günümüzde büyük i letmeler içerisinde bulundu u bürokrasi
ve esnek olmayan yap lardan kurtulmak için ba ms z “kar
merkezleri” halinde faaliyette bulunma yolunu tercih etmektedirler
(Müftüo lu, 2002: 5-205).
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Üniversite-endüstri ili kisi önemli miktarda ara t rma ve
literatür çal mas na neden olmu tur. Yap lan literatür çal malar
yoluyla bu ili kiyi te vik edecek ve güçlendirecek mekanizmalar ele
al nm t r. Mevcut mekanizmalar aras nda, özellikle bilim parklar na
özel ilgi gösterilmi tir (Vedovello, 1997: 492). Bilim parklar
üniversite ve endüstri aras ndaki ili kiyi güçlendirebilecek altyap n n
kurulmas için en bilinen
ve proaktif
mekanizma olarak
1
Türkiye’de yayg n bir ekilde teknopark olarak
gözükmektedir .
an lan bu merkezler için de i ik ülkelerde ara t rma park , bilim park ,
teknopolis, teknopol, giri im merkezi, yenilik merkezi, mükemmeliyet
merkezi, endüstriyel park ve i inkübatörü gibi terimler de
kullan lmaktad r (Ay, 2003).
Bir bilim park içerisinde çe itli alanlarda faaliyette bulunan
i letmeler yer alabilmektedir. 2001 y l itibariyle dünyadaki bilim ve
teknoloji parklar nda yer alan i letme türleri ve oranlar Oekil 1’deki
gibidir2.

1
2

Goddard et al.,1994 ve Bell,1993’den al nm t r. (Vedovello, 1997)
http://techpark.ir/Parks/English/Overview/Statistics.htm
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Di er
%5

Endüstri
A letmeleri
%18

Hizmet
A letmeleri
%51
Ara t rma
Faaliyetleri
%26

Oekil 1. Bilim/Teknoloji Parklar nda Yer Alan A letme Türleri

Uluslararas
Bilim Parklar
Birli i’ne (International
Association of Science Parks) göre, bir bilim park ; (Chan ve Lau,
2004: 2)
• Bir üniversite veya di er yüksek ö renim kurumu veya
önemli bir ara t rma merkezi ile resmi ve ortak çal ma eklinde
ba lant lar olan;
• Bölgede yerle ik olan bilgi temelli i letmelerin ve di er
organizasyonlar n olu umunu ve büyümesini te vik için tasarlanm ;
• Sitede yer alan i letmelere yönelik teknoloji ve i
kabiliyetlerinin aktar m nda aktif olarak yer alan bir yönetim
fonksiyonuna sahip arazi tabanl bir giri imdir.
Vedovello (1997) taraf ndan yap lan ara t rma sonuçlar bilim
parklar n n firmalar ile üniversiteler aras nda ili ki sa layan bir
mekanizma olarak gayri resmi ili kilerin ve insan kaynaklar
ba lant lar n n kurulmas n kolayla t rd n ortaya koymu tur
(Vedovello, 1997: 501). Üniversitelere yak n yerlerde kurulan bu
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parklar n amac , yerle ik teknoloji tabanl i letmelerin ara t rma,
geli tirme ve üretim yeteneklerini geli tirmektir. Ayn zamanda
teknoloji veya ara t rma parklar olarak isimlendirilen bilim parklar ,
teknoloji tabanl i letmeler için bir yol gösterici, bir deniz feneri ve
d ar dan korsanl k yapacak firmalara kar da bir korunma liman
olarak görülebilirler. Ayr ca, bilim parklar üniversitelere, kurduklar
birimler ile destek verip geli tirdikleri firmalara bu parklar kiralama
f rsat sa larlar. Böylece üniversiteler bu firmalardan yeni bir fayda
sa lama imkan elde ederler (Kozmetsky vd., 1985: 55).

III.
TÜRK YE’DE
BÖLGELER

TEKNOLOJ

GEL T RME

Teknoloji Geli tirme Bölgeleri (TGB) Türkiye’de 1990’l
y llarda gündeme gelmi tir. 1998 y l nda “Yaz l m Endüstrisinin
Desteklenmesine” ili kin haz rlanan Kanun Tasar s gündeme
gelememi tir. Ancak, daha sonra an lan tasar y içerecek ekilde bir
düzenleme 06/07/2001 tarihinde 4691 say l “Teknoloji Geli tirme
Bölgeleri Kanunu” ad ile yürürlü e konulmu tur. Bu Kanun ile
Teknoloji Geli tirme Bölgeleri’nde 2013 y l na kadar yaz l m ve ArGe’ye dayal faaliyetler sonucu elde edilecek gelirler için Gelir ve
Kurumlar Vergisi’nden muafiyet sa lanm t r. Bu bölgelerde çal an
yaz l mc , ara t rmac ve Ar-Ge personel ücretleri Gelir Vergisi ve
bölgede üretilen yaz l mlar Katma De er Vergisi’nden muaf
tutulmu tur. Ayr ca, akademik personele bu bölgelerde firma
kurabilme, firmalara ortak olabilme ve sürekli veya yar zamanl
çal abilme hakk da tan nm t r (Ta ç ve Güder, 2006).
2002 y l nda 7 olan teknopark say s , Nisan 2006 itibar yla
22’ye yükselmi tir. 22 adet teknoparktan halen 10’u aktif haldedir.
Aral k 2006 itibar yla, Erciyes Teknopark’ n da faaliyete geçmesi ile
bu say 11’e yükselecektir. A a da yer alan Tablo 1’de Türkiye’de
mevcut teknoparklar n bir listesi görülmektedir. Tablo 2’de ise
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Türkiye’de aktif halde bulunan TGB’deki yaz l m firmalar n n say lar
görülmektedir.
Tablo 1. Türkiye’de Teknoparklar
Mevcut Teknoparklar

Çal9,malar9 Devam Eden
Teknoparklar

ODTÜ Teknokent (METUTECH) Sakarya Üniversitesi
ATÜ Teknopark

Astanbul Üniversitesi

TÜBATAK-MAM Teknopark

Çukurova Üniversitesi

Ankara Cyberpark

Akdeniz Üniversitesi

GOSB Teknopark

Erciyes Üniversitesi

Hacettepe Teknokent

Zonguldak Karaelmas Üniv.

Azmir Teknoloji Geli tirme

Karadeniz Teknik Üniv.

Bölgesi
Y ld z Teknik Üniv. TGB
Eski ehir TGB
Kocaeli Üniversitesi TGB
Selçuk Üniversitesi Teknokenti
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Tablo 2. Aktif Haldeki Teknoloji Geli tirme Bölgeleri’nde Yaz l m
Firmalar (Eylül 2006)
Kurulu
Yl
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004

Teknoloji Geli tirme
Bölgesi Ad
ODTÜ Teknokent
TÜBATAK MAM
Azmir TGB
Ankara CyberPark
GOSB Teknopark
ATÜ Ar Teknokent
Hacettepe Üniversitesi
TGB
Eski ehir TGB
Selçuk Üniversitesi TGB
Bat Akdeniz Teknokent

Toplam

Firma Say s

Yaz l m Firmas
Say s

174
66
32
164
45
59

91
44
22
120
28
50

Yaz l m Firmas
/ Toplam Firma
Oran
% 52,30
% 66,67
% 68,75
% 73,17
% 62,22
% 84,75

25

9

% 36,00

16
50
22

8
25
19

% 50,00
% 50,00
% 90,91

653

417

%63,86

Tablo 2 incelendi inde yaz l m firmalar n n toplam içerisinde
ki önemi hemen fark edilebilecek niteliktedir. Bununla birlikte ayr ca
Temmuz 2005 itibar yla 10 teknoparkta toplam 382 firma ve 252
yaz l m firmas bulunurken, toplam firma say s yüzde 71, yaz l m
firmas say s yüzde 65 artarak, Eylül 2006 sonu itibar yla, toplam
653'e yükseldi i ve Temmuz 2005’te, TGB’lerde toplam 3435 Ar-Ge,
1280 destek personeli bulunmakta iken Eylül 2006 sonu itibar yla bu
say 6139 Ar-Ge ve 1902 destek personeline yükseldi i önemle
vurgulanmal d r. 653 firman n yüzde 63,8’ine kar l k gelen 417 firma
yaz l m alan nda faaliyet göstermektedir (Ta ç ve Güder, 2006).
Bu noktada yaz l m kavram ndan k saca bahsetmenin yararl
olaca inanc nday z.
Yaz l m, bir bilgisayar üzerinde spesifik bir görevi yerine
getirmek
üzere
tan mlanm
komutlar bütünüdür (BarrTessler,1996:1). Alk yaz l m 1945 y l nda Manhattan Projesi
kapsam nda Atom Bombas simülasyonlar n çal t rmak için
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geli tirilen ilk say sal bilgisayar olan ENIAC üzerinde çal t r lm t r.
Yaz l m terimi ilk kez 1957 y l nda John W.Tukey taraf ndan bilimsel
bir makalede kullan lm t r3. Yaz l m endüstrisi temelde paket
yaz l mlar ve yaz l m hizmetlerinden olu maktad r.
Teknoloji
Geli tirme
Bölgeleri
içerisinde
yaz l m
i letmelerinin yo unlu u beraberinde bizi, bu i letmelerin satt klar
ürün olan soyut nitelikteki (maddi olmayan duran varl k) yaz l mlar
için, mevcut tekdüzen hesap plan nda bir hesap kurulmas n n gerekli
oldu u kan s na götürmü tür.
Mevcut durum içerisinde bu i letmeler yaz l mlar n “260
HAKLAR HESABI”nda izlemektedirler. Ancak buraya kadar
anlat lanlar ve ortaya konan niceliksel veriler yaz l m i letmeleri için
tekdüzen hesap plan ndan bir hesap tahsis etmek gerekti inin
göstergesi durumundad r.

IV. YAZILIMLAR HESABI
Tekdüzen hesap plan n n 26 numaral hesap grubunda bir
ba ka ifade ile maddi olmayan duran varl klar hesap grubu içerisinde
yer almas gereken yaz l mlar için en uygun hesap kodunun “265”
oldu u dü ünülmektedir. Bu durumda hesap “265 YAZILIMLAR
HESABI” eklinde isimlendirilecektir.
Bu hesap, yaz l m firmalar na yazd r lan programlar ile haz r
yaz lm paket programlar n izlendi i hesap niteli inde olacakt r.
265 YAZILIMLAR HESABI’n n alt hesaplar n n da olmas
gerekmektedir. Çünkü i letmelerde çok farkl amaçlarla programlar
3
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Information_technology, (Ziyaret Tarihi
11.07.2006)
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yaz lmakta ve pazarlanmaktad r. Bu amaçla “265 YAZILIMLAR
HESABI”n n alt hesaplar için bizim önerimiz öyle olacakt r;
265.01 Muhasebe Yaz l mlar
265.02 Üretim Yaz l mlar
265.03 Mevzuat Yaz l mlar
265.04 Ofis Yaz l mlar
265.05 A letim Yaz l mlar
265.06 …………………..
Hesab n i leyi i ise öyledir;
A letme taraf ndan al nan bilgisayar program
bedelleri bu hesaba borç yaz l r,
Tamamen amorti edilen program bedelleri
kay tlardan ç kar l rken ve uygulamadan kald r lan program
bedelleri bu hesaba alacak kaydedilir.
Zaman içerisinde özelli ini ve geçerlili ini
kaybeden bilgisayar programlar n n itfa edilmemi de erleriyle
ilgili dönemde zarar yaz lmak suretiyle aktiften ç k sa lan r.

SONUÇ
Küreselle en ve h zla de i en, geli en Dünya’da i letmeler
çe itlenmektedir. Ansano lunun ihtiyaç ve istekleri do rultusunda yeni
sektörler türemekte veya mevcut birçok sektör h zl bir ekilde
geli mektedir. Bunlardan en ba ta geleni de bili im sektörüdür. Bu
sektör içerisinde özellikle yaz l m alan çok önemlidir. Art k birçok
i lemin internet arac l yla veya bilgisayarl ortamda yap labilmesini
sa layan hep yaz l mlard r.
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Muhasebe bilimi de geli en, de i en ve büyüyen ihtiyaçlara
cevap verebilmek ad na kendini sürekli güncellemesi gerekmektedir.
Bu çal mada Türkiye’de büyüyen bir sektör olan yaz l m sektöründen
bahsedilmi tir. Bu h zla büyüyen ve bir çok ülke için itici güç
durumuna gelmeye ba layan bu sektör için en uygun geli im
alanlar n n Teknoloji Geli tirme Bölgeleri oldu u vurgulanm t r.
Büyüyen ve geli en yaz l m sektörünün mali nitelikteki i ve
i lemlerinin do ru, anla l r ve aç k bir ekilde gösterilebilmesi için
tekdüzen hesap plan ndan özel bir hesab n tan mlanmas
gerekmektedir. Bu amaçla maddi olmayan duran varl klar hesap
grubunda “265 YAZILIMLAR HESABI” eklinde bir hesap
olu turulmas n n uygun olaca dü ünülmü tür.
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