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YÖNETMELİK

B城�l城�m, Sanay城� ve Teknoloj城� Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmel城�ğ城�n  amacı;  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölgeler城�n城�n  kuruluşu,  城�şley城�ş城�,  yönet城�m  ve

denet城�m城� ve bunlarla 城�lg城�l城� k城�ş城� ve kuruluşların görev, yetk城� ve sorumlulukları 城�le 26/6/2001 tar城�hl城� ve 4691 sayılı Teknoloj城�
Gel城�şt城�rme Bölgeler城� Kanununun uygulanmasına 城�l城�şk城�n d城�ğer usul ve esasları düzenlemekt城�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel城�k, 4691 sayılı Kanunun 4 üncü, 5 城�nc城�, 8 城�nc城�, 9 uncu, ek 1 城�nc城� ve geç城�c城� 2 nc城�

maddeler城�  城�le  3/6/2011  tar城�hl城�  ve  635  sayılı  B城�l城�m,  Sanay城�  ve  Teknoloj城�  Bakanlığının  Teşk城�lat  ve  Görevler城�  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen城�n 27 nc城� maddes城�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel城�kte geçen;
a) Araştırma ve gel城�şt城�rme (ArGe): Araştırma ve gel城�şt城�rme, kültür, 城�nsan ve toplumun b城�lg城�s城�nden oluşan b城�lg城�

dağarcığının  artırılması  ve  bunun  yazılım  dah城�l  yen城�  süreç,  s城�stem  ve  uygulamalar  tasarlamak  üzere  kullanılması  城�ç城�n
s城�stemat城�k b城�r temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: ArGe faal城�yetler城� 城�le yen城�l城�k tanımı kapsamındak城� projelerde, yen城� b城�lg城�, ürün, süreç, yöntem ve
s城�stemler城�n  tasarım  veya  oluşturulması  ve  城�lg城�l城�  projeler城�n  yönet城�lmes城�  süreçler城�nde  yer  alan  en  az  l城�sans  mezunu
uzmanları,

c) ArGe’ye dayalı üret城�m faal城�yetler城�: Bölgede faal城�yet gösteren g城�r城�ş城�mc城�ler城�n, bu Bölgede gerçekleşt城�rd城�kler城� Ar
Ge  faal城�yetler城�n城�n  sonucunda  ortaya  çıkan  özgün  süreç,  h城�zmet,  yöntem,  üret城�m  tekn城�ğ城�,  faydalı  araç  gereç,  malzeme,
yazılım,  ürün  ve  s城�stemler城�n  Bölge  城�ç城�nde  yer  alan  üret城�m  b城�r城�mler城�nde  t城�car城�  ürün  hal城�ne  get城�r城�lmes城�,  üret城�lmes城�
faal城�yetler城�n城�,

ç)  ArGe merkez  veya  enst城�tüler城�:  Kamuya  a城�t,  yet城�şm城�ş  n城�tel城�kl城�  城�nsan  gücü  城�le  günün modern  teknoloj城�ler城�ne
dayalı mak城�ne, donanım ve yazılımı  城�ç城�nde bulunduran,  teknoloj城� ve ürün gel城�şt城�r城�lmes城�ne  yönel城�k ArGe  faal城�yetler城�n城�n
yapıldığı mekânları,

d) ArGe personel城�: ArGe faal城�yetler城�nde doğrudan görevl城� araştırmacı, yazılımcı ve tekn城�syenler城�,
e) ArGe projes城�: Amacı,  kapsamı,  genel  ve  tekn城�k  tanımı,  süres城�,  bütçes城�,  özel  şartları,  d城�ğer kurum, kuruluş,

gerçek  ve  tüzel  k城�ş城�lerce  sağlanacak  aynî  ve/veya  nakdî  destek  tutarları,  sonuçta  doğacak  f城�kr城�  mülk城�yet  haklarının
paylaşım  esasları  tesp城�t  ed城�lm城�ş  ve  ArGe  faal城�yetler城�n城�n  her  safhasını  bel城�rleyecek  mah城�yette  ve  b城�l城�msel  esaslar
çerçeves城�nde gerçekleşt城�r城�len ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projey城�,

f) Bakan: B城�l城�m, Sanay城� ve Teknoloj城� Bakanını,
g) Bakanlık: B城�l城�m, Sanay城� ve Teknoloj城� Bakanlığını,
ğ) Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değ城�ş城�kl城�ğ城� ya da Bölge alanı

城�ptal城� taleb城�ne 城�l城�şk城�n bu Yönetmel城�k kapsamında gerekl城� b城�lg城� ve belgeler城� 城�çeren dosyayı,
h) Bölge: Teknoloj城� gel城�şt城�rme bölges城�n城�,
ı) Bölge alanı: Araz城� üzer城�nde, koord城�nat değerler城�yle sınırları bel城�rlenm城�ş Bölgen城�n müstak城�l her b城�r alanını,
城�) Bölge 城�şletme yönerges城�: Bölgede yer alacak g城�r城�ş城�mc城�lere sağlanacak h城�zmetler ve Bölgede yürütülecek faal城�yet

ve  uygulamalara  城�l城�şk城�n  usul  ve  esasları  城�çeren,  Kanun  kapsamında  Bölgede  yer  alan  tüm  gerçek  ve  tüzel  k城�ş城�ler城�n
uymakla yükümlü olduğu, yönet城�c城� ş城�rket tarafından hazırlanan yönergey城�,

j) Destek: Bölgeler 城�ç城�n gerekl城� altyapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�le ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城� 城�le
tasarım  faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城�  ş城�rketçe yürütülen veya  yürütülecek  kuluçka  programları,  teknoloj城�
transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve teknoloj城� 城�şb城�rl城�ğ城� programları 城�le 城�lg城�l城� g城�derlerden yönet城�c城� ş城�rketçe karşılanamayan kısmı 城�ç城�n
Bakanlık bütçes城�ne konulan ödeneğ城�,

k) Destek  personel城�:  ArGe  veya  tasarım  faal城�yetler城�ne  katılan  veya  bu  faal城�yetlerle  doğrudan  城�l城�şk城�l城�  yönet城�c城�,
tekn城�k eleman, laborant, sekreter, 城�şç城� ve benzer城� personel城�,

l) D城�j城�tal (sayısal) üret城�m ve tasarım laboratuvarı: B城�lg城� ve tasarımların paylaşıldığı uluslararası 城�ş b城�rl城�kler城� dah城�l,
talepte bulunanların er城�ş城�m城�ne açık ortak laboratuvar ve paylaşım platformunu,

m) Genel Müdürlük: B城�l城�m ve Teknoloj城� Genel Müdürlüğünü,
n)  G城�r城�ş城�mc城�:  Bölgedek城�  h城�zmet  ve  城�mkânlardan  yararlanmak  城�steyen  veya  yararlanmakta  olan  gerçek  ve  tüzel

k城�ş城�ler城�,
o) İdare b城�nası: Yönet城�c城� ş城�rket城�n Bölgede vereceğ城� h城�zmetler城� yürüteb城�lmes城� amacıyla  城�st城�hdam edeceğ城� personel

tarafından  kullanılacak  of城�sler城�,  tekn城�k  ve  sosyal  bölümler城�  城�çeren,  城�çer城�s城�nde  kuluçka  merkez城�  ve  teknoloj城�  transfer
of城�sler城�n城�n, ayrıca 城�ht城�yaç olması hal城�nde g城�r城�ş城�mc城�ler城�n de yer alab城�leceğ城� yapıyı,

ö)  İht城�sas  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölges城�  (İht城�sas  TGB):  Aynı  sektör  grubunda  ve  bu  sektör  grubuna  dâh城�l  alt
sektörlerde faal城�yet gösteren g城�r城�ş城�mc城�ler城�n yer aldığı temat城�k teknoloj城� gel城�şt城�rme bölgeler城�n城�,

p) Kanun: 4691 sayılı Teknoloj城� Gel城�şt城�rme Bölgeler城� Kanununu,
r) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekl城� İşletmeler城� Gel城�şt城�rme ve Destekleme İdares城� Başkanlığını,



s) Kuluçka Merkez城� (İnkübatör): Özell城�kle genç ve yen城� 城�şletmeler城� gel城�şt城�rmek amacıyla; g城�r城�ş城�mc城� f城�rmalara of城�s
h城�zmetler城�,  ek城�pman  desteğ城�,  yönet城�m  desteğ城�,  mal城�  kaynaklara  er城�ş城�m,  kr城�t城�k  城�ş  ve  tekn城�k  destek  h城�zmetler城�n城�n  b城�r  çatı
altında tek elden sağlandığı yapıları,

ş) Kurucu heyet: Bölge alanının bulunduğu 城�lde yer alan en az b城�r ün城�vers城�te veya yüksek teknoloj城� enst城�tüsü ya
da kamu ArGe merkez veya enst城�tüsünün yer aldığı, bunların dışında d城�ğer kurum ve kuruluş tems城�lc城�ler城�nden oluşan,
Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�n城�n kuruluşuna kadar geçen süreçte 城�lg城�l城� kurum ve kuruluşlar nezd城�nde Bölgen城�n kurulması 城�le 城�lg城�l城�
tüm 城�ş ve 城�şlemlerden sorumlu heyet城�,

t) Ön kuluçka:  İş  f城�kr城�  ya  da  hayata  geç城�rmek  城�sted城�ğ城�  b城�r  projes城�  olan  henüz  ş城�rketleşmem城�ş  tek城�l  veya  b城�rkaç
k城�ş城�den oluşan g城�r城�ş城�mc城� grubuna, f城�k城�rler城�n城�n ya da projeler城�n城�n gel城�şt城�r城�lmes城� maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje
f城�kr城� doğrulamaya yönel城�k h城�zmet süreçler城�n城� 城�çeren yapıları,

u) Proje b城�t城�rme belges城�: Bölgede başlatılan ArGe veya tasarım projeler城�n城�n Bölgede sonuçlandırılmasını tak城�ben,
g城�r城�ş城�mc城�n城�n  taleb城�  üzer城�ne  Genel  Müdürlükçe  bel城�rlenen  formata  uygun  olarak  yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  düzenlenen
belgey城�,

ü) Proje f城�kr城� doğrulama: G城�r城�ş城�mc城� tarafından ortaya konan projen城�n; sah城�p olunan veya ulaşılab城�len teknoloj城�ler
çerçeves城�nde  yapılab城�l城�rl城�ğ城�  (tekn城�k  doğrulama)  城�le  t城�car城�leşt城�rme  aşamasında  kullanılması  düşünülen  城�ş  model城�n城�n
uygunluğunun (t城�car城� doğrulama) değerlend城�r城�lmes城� 城�ş城�n城�,

v)  Proje  süres城�:  Yazılım,  ArGe  veya  tasarım  projeler城�  城�le  城�lg城�l城�  olarak  yönet城�c城�  ş城�rket  Proje  Değerlend城�rme
Kom城�syonundan  onaylanmış,  Bölge  城�ç城�  veya  Bölge  dışı  tüm  Bölümler城�  kapsayan  projen城�n  başlangıç  ve  b城�t城�ş  tar城�hler城�
arasında geçen sürey城�,

y)  Tasarım  faal城�yet城�:  Sanay城�  alanında  ve  Bakanlar Kurulunun  uygun  göreceğ城�  d城�ğer  alanlarda  katma  değer  ve
rekabet  avantajı  yaratma  potans城�yel城�n城�  ha城�z,  ürün  veya  ürünler城�n  城�şlevsell城�ğ城�n城�  artırma,  gel城�şt城�rme,  城�y城�leşt城�rme  ve
farklılaştırmaya yönel城�k yen城�l城�kç城� faal城�yetler城�n tümünü,

z) Tasarım projes城�: Amacı, kapsamı, genel ve tekn城�k tanımı, süres城�, bütçes城�, özel şartları, d城�ğer kurum, kuruluş,
gerçek ve tüzel k城�ş城�lerce sağlanacak ayn城� veya nakd城� destek tutarları, sonuçta doğacak f城�kr城� mülk城�yet haklarının paylaşım
esasları  tesp城�t  ed城�lm城�ş  ve  tasarım  faal城�yetler城�n城�n  her  safhasını  bel城�rleyecek  mah城�yette  ve  b城�l城�msel  esaslar  çerçeves城�nde
tasarımcı tarafından yürütülen projey城�,

aa) Tasarım personel城�: Tasarım faal城�yetler城�nde doğrudan görevl城� tasarımcı ve tekn城�syenler城�,
bb)  Tasarımcı:  Tasarım  faal城�yetler城�  kapsamındak城�  projeler城�n  gerçekleşt城�r城�lmes城�  ve  城�lg城�l城�  projeler城�n  yönet城�lmes城�

süreçler城�nde yer  alan,  ün城�vers城�teler城�n;  mühend城�sl城�k,  m城�marlık  veya  tasarım  城�le  城�lg城�l城�  bölümler城�nden mezun  en  az  l城�sans
dereces城�ne sah城�p k城�ş城�ler 城�le tasarım alanlarından herhang城� b城�r城�nde en az l城�sansüstü eğ城�t城�m dereces城�ne sah城�p d城�ğer k城�ş城�ler城�,

cc)  Teknoloj城�  gel城�şt城�rme  merkezler城�  (TEKMER):  12/4/1990  tar城�hl城�  ve  3624  sayılı  Küçük  ve  Orta  Ölçekl城�
İşletmeler城� Gel城�şt城�rme ve Destekleme İdares城� Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında ün城�vers城�te ve araştırma
merkezler城�n城�n  城�mkânlarından  yararlanarak  yen城�  ve  城�ler城�  teknoloj城�ye  dayalı  b城�lg城�ler城�n  derlend城�ğ城�,  değerlend城�r城�ld城�ğ城�,
gel城�şt城�r城�ld城�ğ城� mekanlar olan ve uygulamaya yönel城�k üret城�me hazır hâle get城�r城�lerek  城�şletmeler城�n kullanımına sunulmak  城�ç城�n
kurulan veya kurdurulan ArGe ve yen城�l城�k projes城� sah城�b城� 城�şletmeler城�n, KOSGEB teknoloj城� gel城�şt城�rme ve yen城�l城�k destekler城�
kapsamında desteklend城�ğ城� Teknoloj城� merkezler城�n城� (Teknoloj城� merkez城� 城�şletmeler城�),

çç) Teknoloj城� gel城�şt城�rme bölges城�: Yüksek/城�ler城� teknoloj城� kullanan ya da yen城� teknoloj城�lere yönel城�k f城�rmaların, bel城�rl城�
b城�r  ün城�vers城�te  veya  yüksek  teknoloj城�  enst城�tüsü  ya  da  ArGe  merkez  veya  enst城�tüsünün  城�mkânlarından  yararlanarak
teknoloj城�  veya  yazılım  ürett城�kler城�/gel城�şt城�rd城�kler城�,  teknoloj城�k  b城�r  buluşu  t城�car城�  b城�r  ürün,  yöntem  veya  h城�zmet  hal城�ne
dönüştürmek 城�ç城�n faal城�yet gösterd城�kler城� ve bu yolla bölgen城�n kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı ün城�vers城�te, yüksek
teknoloj城�  enst城�tüsü  ya  da  ArGe  merkez  veya  enst城�tüsü  alanı  城�ç城�nde  veya  yakınında;  akadem城�k,  ekonom城�k  ve  sosyal
yapının bütünleşt城�ğ城� s城�tey城� veya bu özell城�klere sah城�p teknoparkı ya da teknokent城�,

dd)  Tekn城�syen:  Meslek  l城�ses城�  veya  meslek  yüksekokullarının  tasarım,  tekn城�k,  fen  veya  sağlık  bölümler城�nden
mezun, tekn城�k b城�lg城� ve deney城�m sah城�b城� k城�ş城�ler城�,

ee)  Teknoloj城�  transfer  of城�s城�  (TTO):  Teknoloj城�  gel城�şt城�r城�c城�s城�  ArGe  kurum  ve  kuruluşları  城�le  teknoloj城�  kullanıcısı
sanay城� ş城�rketler城� veya d城�ğer teknoloj城� ya da ArGe kurum ve kuruluşları arasında b城�lg城�lend城�rme, koord城�nasyon, araştırmayı
yönlend城�rme,  yen城�  ArGe  ş城�rketler城�n城�n  oluşturulmasını  teşv城�k  etme,  城�şb城�rl城�ğ城�  gel城�şt城�rme,  f城�kr城�  mülk城�yet  haklarının
korunması,  pazarlanması,  satılması,  f城�kr城�  mülk城�yet城�n  satışından  elde  ed城�len  gel城�rler城�n  yönet城�lmes城�  konularında  faal城�yet
gösteren yapıyı,

ff) Teknoloj城�k ürün: Toplumsal 城�ht城�yaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla n城�tel城�kl城� 城�şgücü
tarafından b城�l城�msel b城�lg城� ve teknoloj城�k araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan bel城�rg城�n b城�r şek城�lde farklılık
gösteren, katma değer城� ve rekabet edeb城�l城�rl城�ğ城� yüksek ürünü,

gg)  Tek  pencere  s城�stem城�:  20/3/2012  tar城�hl城�  ve  28239  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  2012/6  sayılı
Başbakanlık Genelges城� çerçeves城�nde gümrük 城�şlemler城�ne konu olan eşyaya 城�l城�şk城�n olarak farklı kurumlarca düzenlenmes城�
gereken 城�z城�n, onay ve belgelere 城�l城�şk城�n başvuruların tek b城�r noktaya yapılarak (ebaşvuru) 城�lg城�l城� kuruma 城�let城�ld城�ğ城� ve 城�lg城�l城�
kurumca  düzenlenen  belgeler城�n  doğrudan  gümrük  城�şlemler城�nde  kullanılmak  üzere  elektron城�k  ortamda  (ebelge)
gönder城�ld城�ğ城�, Gümrük ve T城�caret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen s城�stem城�,

ğğ) TOBB: Türk城�ye Odalar ve Borsalar B城�rl城�ğ城�n城�,
hh) TÜBİTAK: Türk城�ye B城�l城�msel ve Teknoloj城�k Araştırma Kurumunu,
ıı) Ün城�vers城�te: Mühend城�sl城�k ve temel b城�l城�mler dallarında yapılanmasını gerek 城�nsan gücü ve tekn城�k donanım olarak

tamamlamış ve gerekse doktora öğrenc城�s城� sev城�yes城�nde yeterl城� araştırma elemanı olduğu Yükseköğret城�m Kurulu tarafından
onaylanan ün城�vers城�teler城�,

城�城�)  Üret城�m  b城�r城�mler城�:  Bölge  城�çer城�s城�nde  Kanunun  amacına  uygun  olarak  faal城�yette  bulunan  gerçek  veya  tüzel
k城�ş城�lerce kurulan veya kullanılan, yen城� ve yüksek teknoloj城�lere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üret城�m b城�r城�mler城�n城�,



jj) Üründe yen城�l城�k: Teknoloj城�k açıdan yen城� ürün, öncek城� ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemes城�, parçaları ve
yer城�ne get城�rd城�ğ城� 城�şlevler açısından öze 城�l城�şk城�n, teknoloj城�k farklar gösteren b城�r ürünü,

kk) Üret城�m yöntemler城�nde yen城�l城�k: Geleneksel üret城�m tes城�sler城�nde üret城�lemeyen, yen城� ya da gel城�şt城�r城�lm城�ş ürünler城�n
üret城�lmes城�nde veya halen üret城�lmekte olan ürünler城�n yen城� tekn城�klerle üret城�lmes城�nde kullanılan yöntem城�,

ll)  Yapılab城�l城�rl城�k  raporu:  Ek1’de  yer  alan  Teknoloj城�  Gel城�şt城�rme  Bölges城�  Yapılab城�l城�rl城�k  Raporu  formatına  göre
hazırlanan raporu,

mm)  Yazılım:  B城�r  b城�lg城�sayar,  城�let城�ş城�m  c城�hazı  veya  b城�lg城�  teknoloj城�ler城�ne  dayalı  b城�r  d城�ğer  c城�hazın  çalışmasını  ve
kend城�s城�ne ver城�len ver城�lerle  城�lg城�l城� gereken 城�şlemler城� yapmasını sağlayan komutlar d城�z城�s城�n城�n veya programların ve bunların
kod  l城�stes城�n城�,  城�şlet城�m  ve  kullanım  kılavuzlarını  da  城�çeren  belgeler城�n,  bell城�  b城�r  s城�stemat城�k  城�ç城�nde,  tasarlama,  gel城�şt城�rme
şekl城�ndek城� ürün ve h城�zmetler城�n tümü 城�le bu ürün ya da mal ve h城�zmetler城�n l城�sanslama, k城�ralama ve tüm hakları 城�le devretme
g城�b城� tesl城�m şek城�ller城�n城�n tümünü,

nn)  Yazılımcı  personel:  Yazılım  olarak  tanımlanan  süreçte  çalışıp  program  gel城�şt城�ren,  üreten,  alanında  yeterl城�
deney城�me veya eğ城�t城�me sah城�p n城�tel城�kl城� personel城�,

oo) Yen城�l城�k: Sosyal ve ekonom城�k 城�ht城�yaçlara cevap vereb城�len mevcut pazarlara başarı 城�le sunulab城�lecek ya da yen城�
pazarlar yaratab城�lecek; yen城� b城�r ürün ya da mal, h城�zmet, uygulama, yöntem veya 城�ş model城� f城�kr城� 城�le oluşturulan süreçler城� ve
süreçler城�n net城�celer城�n城�,

öö) YÖK: Yükseköğret城�m Kurulunu,
pp) Yönet城�c城� ş城�rket: Kanuna uygun ve anon城�m ş城�rket olarak kurulan, Bölgen城�n yönet城�m城� ve 城�şletmes城�nden sorumlu

ş城�rket城�,
城�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölge Başvurusuna ve Değerlend城�rmes城�ne, Bölgen城�n İşlet城�lmes城�ne ve Bölgede Yapılacak

Faal城�yetlere İl城�şk城�n Usul ve Esaslar
Kurucu heyet城�n oluşturulması
MADDE 4 –  (1) Bölge  kurmak  amacıyla  b城�r  araya  gelen,  3  üncü maddede  kurucu  heyet  tanımında  bel城�rt城�len

kurum ve kuruluş tems城�lc城�ler城�, aralarında düzenlenecek b城�r protokolle kurucu heyet城� oluştururlar.
(2) Bölgeye 城�l城�şk城�n başvurular kurucu heyet veya yönet城�c城� ş城�rket tarafından yapılır.
Yer seç城�m城�
MADDE 5 –  (1) Kanun  amacında kullanılacak olan Bölge  alanı  yer  seç城�m城� kurucu heyet  veya yönet城�c城�  ş城�rket

tarafından yapılır.
(2) Bölge alanı yer seç城�m城�n城�n yapıldığı 城�l城�n sınırları 城�ç城�nde en az b城�r ün城�vers城�te veya yüksek teknoloj城� enst城�tüsü ya

da kamu ArGe merkez veya enst城�tüsünün bulunması şartı aranır.
(3)  Kurucu  heyet  veya  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�;  seç城�lecek  Bölge  alanının,  kurucu  heyette  ya  da  yönet城�c城�  ş城�rket

ortaklığı bünyes城�nde yer alan ün城�vers城�te veya yüksek teknoloj城� enst城�tüsü ya da kamu ArGe merkez veya enst城�tüsü ya da
organ城�ze sanay城� bölges城� veya endüstr城� bölgeler城�ne yakınlığını veya bu kurum ya da kuruluşların araz城�ler城� 城�çer城�s城�nde veya
yakınında olmasını, ayrıca bulunduğu yöredek城� sanay城�c城� ve g城�r城�ş城�mc城�ler城�n n城�tel城�kler城�n城�, yet城�şm城�ş 城�nsan gücü potans城�yel城�n城�,
yören城�n  jeoloj城�k  durumunu,  sosyal  ve  tekn城�k  altyapısını,  ülke  ve  bölge  kalkınma  planları  hedefler城�ne  uygunluğunu  ve
çevre  düzen城�  planı  城�çer城�ğ城�n城�,  seç城�len  araz城�n城�n mülk城�yet  ve  kadastral  durumunu,  城�mar  yolu,  kadastral  yol  ya  da  bağlantı
ulaşım yoluna cephel城� oluşunu, tahs城�s ve satın alma kolaylığını, mevcut araz城� kullanım durumunu, araz城�n城�n hang城� ulaşım
aksları üzer城�nde veya yakınında yer aldığını d城�kkate alır.

(4)  Kıyı  Kanunu  kapsamındak城�  alanlar,  su  koruma  alanları,  jeoloj城�k  sakıncalı  alanlar,  maden  alanları,  tarım
alanları, mera alanları, orman alanları, m城�ll城� parklar, sulak alanlar, tab城�at parkları, tab城�atı koruma alanları, tab城�at anıtı, yaban
hayatı  koruma  sahaları,  yaban  hayatı  gel城�şt城�rme  sahaları,  anıt  ağaçlar,  1/7/2003  tar城�hl城�  ve  4915  sayılı  Kara  Avcılığı
Kanunu kapsamında tesc城�l ed城�len örnek avlaklar, hassas den城�z alanları,  s城�t alanları, kültür ve  tur城�zm koruma ve gel城�ş城�m
bölgeler城� ve tur城�zm merkezler城�, asker城� yasak bölgeler ve güvenl城�k bölgeler城�, özel çevre koruma bölgeler城� ve enerj城� üret城�m
tes城�sler城�n城�n  yer  aldığı  alanlar  城�le mevzuatı  gereğ城�nce  kullanımları  kısıtlanan  ve Bölge  olarak  seç城�lmes城�  veya  bu  amaçla
kullanılması mümkün olmayan benzer城� d城�ğer alanlar Bölge alanı olarak seç城�lemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hal城� bulunan
alanlardan  城�lg城�l城�  mevzuatı  doğrultusunda  bell城�  koşulların  gerçekleşmes城�  suret城�yle  Bölge  olarak  seç城�lmes城�ne  城�mkân
tanınanlar, Bölge alanı olarak seç城�leb城�l城�r. Seç城�len Bölge alanı 城�le 城�lg城�l城� olarak, mevzuatı gereğ城�nce kısıtlılık hal城� bulunmadığı
veya  hakkında  kısıtlılık  hal城�  bulunmasına  rağmen  城�lg城�l城�  mevzuatı  doğrultusunda  bell城�  şartların  gerçekleşmes城�  suret城�yle
Bölge alanı olarak seç城�lmes城�ne 城�mkân tanındığı hususu, 城�lg城�l城� kurum ve kuruluşlardan belgelend城�r城�l城�r.

(5)  Karayolları,  dem城�ryolları,  l城�manlar,  hava  alanları,  yerleş城�m  merkezler城�,  ün城�vers城�te  veya  yüksek  teknoloj城�
enst城�tüsü ya da kamu ArGe merkez veya enst城�tüsü alanları, mevcut veya  城�nşaat hal城�ndek城�  sanay城�  bölgeler城�,  城�l  sınırları,
beled城�ye  ve  mücav城�r  alan  sınırı,  katı  atık  depolama  alanları  ve  城�l  sınırları  城�çer城�s城�nde  varsa  d城�ğer  teknoloj城�  gel城�şt城�rme
bölgeler城�  城�le Bölge ve çevres城�ne a城�t  stratej城�k önem城� olan d城�ğer alanların yer aldığı uygun ölçektek城�  temat城�k har城�ta, har城�ta
mühend城�s城� ya da şeh城�r plancısı sorumluluğunda, açıklayıcı özet raporu 城�le b城�rl城�kte hazırlanır. Ayrıca, Bölge alanının 城�şaretl城�
olduğu 1/25.000 ölçekl城� standart topoğraf城�k har城�tası da eklen城�r. Varsa, Bölge alanını kapsayan; 城�lg城�l城�  城�dareler城�nce tasd城�kl城�
çevre düzen城� planı, 1/1000 veya 1/5000 ölçekl城� 城�mar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekl城� hâl城�hazır
har城�taları,  hava man城�a  planları  城�le  doğal  tehl城�ke  ve  deprem  durumunu  bel城�rleyen  城�lg城�l城�  kurum  tarafından  ver城�len  onaylı
gözlemsel  jeoloj城�k  etüt  raporu  veya  城�lg城�l城�  kurumca  onaylı  jeoloj城�k  ve  jeotekn城�k  etüt  raporu  da  eklen城�r,  bu  belgeler城�n
bulunmaması hal城� 城�lg城�l城� kurumlarından ayrıca belgelend城�r城�l城�r.

(6) Kurucu heyet ya da yönet城�c城� ş城�rket tems城�lc城�s城� tarafından 城�mzalı, Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının 城�şl城�
olduğu ve Genel Müdürlükçe 城�sten城�len s城�stemdek城� koord城�nat değerler城�, yüzölçüm m城�ktarı, ölçeğ城�, kuzey 城�şaret城� ve Bölge
adı  城�le  城�l,  城�lçe  ve  belde/mah./köy  b城�lg城�ler城�n城�n  bel城�rt城�ld城�ğ城�  A4  normunda  uygun  ölçekl城�  har城�tası  har城�ta  mühend城�s城�



sorumluluğunda  hazırlanır.  Bu  har城�ta,  Bölge  başvurusunun  Değerlend城�rme  Kurulunca  uygun  bulunması  durumunda,
Bölge alanı sınırlarını kes城�nleşt城�rmek üzere Değerlend城�rme Kurulu Kararı 城�le b城�rl城�kte Bakanlar Kuruluna sunulur.

Araştırmagel城�şt城�rme, sanay城� potans城�yel城� ve f城�nansal yeterl城�l城�k
MADDE 6 – (1) Bölge kurulması düşünülen yörede yeterl城� ArGe, tasarım ve sanay城� potans城�yel城�n城�n bulunması

ve f城�nansal yeterl城�l城�k şartı aranır.
(2) Bölgede yapılacak; 城�dare b城�nası, kuluçka merkez城� ve alt yapı 城�nşası 城�le ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城� 城�le tasarım

faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城�  ş城�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları,  teknoloj城�  transfer
of城�s城�  h城�zmetler城�  ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城�  programlarının  gerçekleşt城�r城�leb城�lmes城�  城�ç城�n  Bölge  kurucularının  sağlayacakları
f城�nansman  planına  城�l城�şk城�n  b城�lg城�ler  yapılab城�l城�rl城�k  raporunda  bel城�rt城�l城�r.  Yapılab城�l城�rl城�k  raporunda  bel城�rt城�len  nakd城�  sermaye
m城�ktarı, 13/1/2011 tar城�hl城� ve 6102 sayılı Türk T城�caret Kanununda 城�sten城�len sermaye m城�ktarının 城�k城� katından az olamaz.

(3) Yöredek城� mevcut ArGe  ve  sanay城�  potans城�yel城�  城�le Bölgen城�n  kuruluşu  ve  城�şlet城�m城�  城�ç城�n  gerekl城�  olan  f城�nansal
yapının  yeterl城�l城�ğ城�ne,  bu  Yönetmel城�ğ城�n  ek城�ndek城�  formata  göre  hazırlanan  yapılab城�l城�rl城�k  raporunda  ver城�len  b城�lg城�ler
doğrultusunda Değerlend城�rme Kurulu karar ver城�r.

Bölge başvuruları
MADDE 7 – (1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu 城�le 城�lg城�l城� başvurusunu; Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� 城�se Bölgeye ek alan

katılması, Bölge sınırı değ城�ş城�kl城�ğ城� ya da Bölge alanı 城�ptal城� 城�le 城�lg城�l城� başvurusunu, hazırlayacağı başvuru dosyası 城�le b城�rl城�kte
yazılı ve/veya elektron城�k ortamda Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru dosyasında bulunması gerekl城� b城�lg城� ve belgeler aşağıda bel城�rt城�lm城�şt城�r.
a) Bölge kuruluşu 城�ç城�n;
1) Başvuru yazısı,
2) Kurucu heyet protokolü,
3) Seç城�len yer 城�le 城�lg城�l城� tapu kayıt b城�lg城�s城� ve tasd城�kl城� mülk城�yet paftası veya har城�tası,
4) Seç城�len araz城�n城�n kamu kurum ve kuruluşlarına a城�t olanları 城�ç城�n mal城�k城�nden alınacak muvafakat yazısı,
5) 5 城�nc城� madden城�n dördüncü, beş城�nc城� ve altıncı fıkralarında 城�sten城�len belgeler,
6) Plan bütünlüğü açısından herhang城� b城�r  sakıncasının bulunup bulunmadığına da城�r,  seç城�len  alan üzer城�nde plan

onama yetk城�s城�ne sah城�p 城�lg城�l城� kurumdan alınacak görüş,
7) Yapılab城�l城�rl城�k raporu.
b) Bölge alanının gen城�şlet城�lmes城� veya Bölgeye ek alan katılması 城�ç城�n;
1) Başvuru yazısı,
2) Başvuruya 城�l城�şk城�n yönet城�c城� ş城�rket yönet城�m kurulunun kararı,
3) Seç城�len yer 城�le 城�lg城�l城� tapu kayıt b城�lg城�s城� ve tasd城�kl城� mülk城�yet paftası veya har城�tası,
4) Seç城�len araz城�n城�n kamu kurum ve kuruluşlarına a城�t olanları 城�ç城�n mal城�k城�nden alınacak muvafakat yazısı,
5) 5 城�nc城� madden城�n dördüncü, beş城�nc城� ve altıncı fıkralarında 城�sten城�len belgeler,
6) Plan bütünlüğü açısından herhang城� b城�r  sakıncasının bulunup bulunmadığına da城�r,  seç城�len  alan üzer城�nde plan

onama yetk城�s城�ne sah城�p 城�lg城�l城� kurumdan alınacak görüş,
7)  Bu  Yönetmel城�ğ城�n  ek城�nde  yer  alan  yapılab城�l城�rl城�k  raporunun  “Bölge  alanı  seç城�m城�ne  城�l城�şk城�n  b城�lg城�ler”  başlığı

altındak城� ver城�ler;  ancak, Bölgeye  katılan  ek  alanın  farklı  城�l  sınırları  城�çer城�s城�nde  yer  alması  durumunda,  o  城�l  城�ç城�n  yen城�den
hazırlanan Yapılab城�l城�rl城�k Raporu.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı 城�ptal城� 城�ç城�n;
1) Başvuru yazısı,
2) Başvuruya 城�l城�şk城�n yönet城�c城� ş城�rket yönet城�m kurulunun kararı,
3) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak 城�ptal ed城�lmes城� 城�sten城�len yer 城�le 城�lg城�l城�  tapu kayıt b城�lg城�s城� ve tasd城�kl城�

mülk城�yet paftası veya har城�tası,
4) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak  城�ptal  ed城�lmes城�  城�sten城�len yer城�n  kamu kurum ve kuruluşlarına  a城�t

olanları 城�ç城�n mal城�k城�nden alınacak muvafakat yazısı,
5) 5 城�nc城� madden城�n altıncı fıkrasında 城�stenen belgeler.
(3) Başvurusu yapılan Bölge alanının; organ城�ze sanay城� bölges城� 城�çer城�s城�nde yer alması durumunda organ城�ze sanay城�

bölges城�  yönet城�m  kurulunun,  endüstr城�  bölges城�  城�çer城�s城�nde  yer  alması  durumunda  Bakanlık  Sanay城�  Bölgeler城�  Genel
Müdürlüğünün,  1/5000  ölçekl城�  nazım  城�mar  planı  onaylı  ün城�vers城�te  alanı  城�çer城�s城�nde  yer  alması  durumunda  ün城�vers城�te
yönet城�m  kurulunun  uygun  görüşü  城�sten城�l城�r.  Başvurusu  yapılan  Bölge  alanının;  organ城�ze  sanay城�  bölges城�  veya  endüstr城�
bölges城� ya da 1/5000 ölçekl城� nazım 城�mar planı onaylı  alan  城�çer城�s城�nde yer alması durumunda 5  城�nc城� madden城�n dördüncü
fıkrasında yer alan kısıtlılık görüşler城� 城�sten城�lmez.

(4) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değ城�ş城�kl城�ğ城� ya da Bölge alanı 城�ptal城� 城�le 城�lg城�l城� başvuru
dosyasında yer alan kadastralmülk城�yet paftası veya har城�tası,  城�mar planı  城�le  hal城�hazır  har城�ta  ve benzer城�  altlıklar  üzer城�nde
öner城� Bölge alanı sınırları 城�lg城�l城� tekn城�k personel tarafından 城�şaretlen城�r ve 城�mzalanır.

(5) Bölge başvuru dosyası, herhang城� b城�r eks城�kl城�ğ城�n城�n olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük  tarafından 15
gün 城�ç城�nde 城�ncelen城�r. Başvuru dosyasında eks城�kl城�k tesp城�t ed城�lmes城� hal城�nde eks城�kl城�kler başvuru sah城�b城�ne b城�ld城�r城�l城�r. Başvuru
dosyasının eks城�kl城�ğ城� yok 城�se başvuru, Değerlend城�rme Kurulu tarafından 30 gün 城�çer城�s城�nde değerlend城�r城�l城�r. Bölge kuruluş
başvuru  dosyası  Genel  Müdürlük  tarafından  toplantı  tar城�h城�nden  en  geç  10  gün  önces城�nde  Değerlend城�rme  Kurulu
üyeler城�n城�n görüşüne sunulur.

Değerlend城�rme Kurulunun oluşumu
MADDE 8 – (1) Değerlend城�rme Kurulu, Bölgeye 城�l城�şk城�n başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmel城�k hükümler城�

城�le tems城�l ett城�kler城� kurum ve kuruluşu 城�lg城�lend城�ren hususlar açısından değerlend城�ren;
a) Bakanlık,
b) Mal城�ye Bakanlığı,



c) Çevre ve Şeh城�rc城�l城�k Bakanlığı,
ç) Kalkınma Bakanlığı,
d) YÖK,
e) TÜBİTAK,
f) TOBB,
g) KOSGEB,
ğ) Bakanlık tarafından bel城�rlenecek teknoloj城� konusunda faal城�yet gösteren b城�r özel kuruluş,
olmak üzere dokuz kurum ve kuruluştan gelen tems城�lc城�lerden oluşur.
(2) B城�r城�nc城� fıkrada bel城�rt城�len kurum ve kuruluşlarca, Değerlend城�rme Kurulu 城�ç城�n öncel城�kle da城�re başkanı veya daha

üst düzey ya da tems城�lde yeterl城� eğ城�t城�m, b城�lg城�, deney城�m ve yetk城�nl城�ğe sah城�p b城�r asıl ve b城�r yedek üye görevlend城�r城�l城�r. Asıl
üyen城�n  toplantıya katılamaması  durumunda  yedek  üye  toplantıya  城�şt城�rak  eder.  Asıl  ve  yedek  her  城�k城�  üyen城�n  toplantıya
katılamaması hal城�nde üyel城�k durumlarının yen城�den gözden geç城�r城�lmes城�n城� sağlamak amacıyla 城�lg城�l城� kurum ve kuruluş, Genel
Müdürlük tarafından b城�lg城�lend城�r城�l城�r.

Değerlend城�rme Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Değerlend城�rme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda düzenlenm城�şt城�r.
a)  Değerlend城�rme  Kurulu,  Bakanlık  B城�l城�m  ve  Teknoloj城�  Genel  Müdürünün  başkanlığında  en  az  yed城�  üyen城�n

katılımıyla toplanır.
b) Kurulun sekreterya 城�şler城� Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
c) Kurul, 城�ht城�yaç duyulması hal城�nde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya Değerlend城�rme Kurulunun

en az dört üyes城�n城�n aynı konu 城�le 城�lg城�l城� yazılı davet城� üzer城�ne toplanır, Kanun ve Yönetmel城�k kapsamında Bölgeye 城�l城�şk城�n
Karar alab城�l城�r.

ç)  Kurul  üyeler城�,  başvuru  dosyasını  Kanun  ve  Yönetmel城�k  hükümler城�  çerçeves城�nde,  öncel城�kle  tems城�l  ett城�kler城�
kurum ve kuruluşu 城�lg城�lend城�ren hususlar açısından 城�nceler ve;

1) Seç城�len yer城�n kalkınma planları 城�le çevre düzen城� planı ve d城�ğer yer seç城�m城� kr城�terler城� açısından uygunluğu,
2) Yöredek城� mevcut ArGe, tasarım, akadem城�k, sanay城� potans城�yel城� varlığı ve f城�nansal yeterl城�l城�ğ城�,
3) Bölge kuruluşunda  城�ş b城�rl城�ğ城�  yapılan ün城�vers城�te veya  yüksek  teknoloj城�  enst城�tüsü  ya  da  kamu ArGe merkez

veya enst城�tüsünün yeterl城�l城�ğ城�,
4) Kurulacak Bölgen城�n faal城�yet göstereceğ城� teknoloj城�k alanların Kanunun amacına uygunluğu,
5) Yöredek城� üret城�m, pazar ve sektör beklent城�ler城�n城�n Bölge faal城�yet d城�nam城�zm城�ne olumlu etk城� yapacak düzeyde olup

olmadığı,
6) Kurulacak Bölgede yen城� ve 城�ler城� teknoloj城� üret城�lmes城�n城�n ve gel城�şt城�r城�lmes城�n城�n mümkün olup olmadığı,
7) Kurulacak Bölgen城�n ülke ve yören城�n ekonom城�k, teknoloj城�k, sosyal ve kültürel gel城�şmes城�ne olası katkıları,
8) İşb城�rl城�ğ城� yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası katkıları,
9)  Bölge  kurucularının  f城�nansal  yapılarının  ve  alacakları  f城�nansal  desteğ城�n  Bölge  kuruluşu  ve  城�şlet城�lmes城�nde

yeterl城�l城�ğ城�,
10)  Bölgeye  ek  alan  katılması,  Bölge  sınırı  değ城�ş城�kl城�ğ城�  ya  da  Bölge  alanı  城�ptal城�  taleb城�ne  城�l城�şk城�n  gerekçeler城�n

yeterl城�l城�ğ城�,
11) İht城�sas TGB başvurusu 城�ç城�n sektörel yapının uygunluğu ve yeterl城�l城�ğ城�,
bakımından değerlend城�rmek üzere toplantıya katılırlar.
d) Kurul üyeler城�, gerekl城� gördüğü durumlarda 城�lg城�l城� kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönet城�mler, meslek odaları

城�le gerçek ve  tüzel  k城�ş城�lerden  de  yazılı  veya  sözlü  görüş  alab城�l城�r,  başvuru  sah城�b城�n城�  görüşmeye  çağırab城�l城�r  veya  yer城�nde
城�ncelemede bulunab城�l城�r.

e) Bölge başvurusunun uygun görülmes城�ne yönel城�k Değerlend城�rme Kurulu kararı,  toplantıya katılan en az yed城�
üyen城�n aynı yönde oy kullanması 城�le alınır.

f) Kurul, başvuru 城�çer城�ğ城�n城�n Bölge kuruluşu 城�ç城�n yeterl城� olmadığını değerlend城�rmes城� hal城�nde, TEKMER kuruluşu
yönünde tavs城�ye kararı alab城�l城�r.

g)  Başvurulara  a城�t  Değerlend城�rme  Kurulu  kararı  ve  ekler城�,  sekreterya  tarafından  hazırlanarak,  Değerlend城�rme
Kurulu üyeler城�n城�n 城�mzasına sunulur.

ğ)  Başvurunun  Değerlend城�rme  Kurulu  tarafından  uygun  görülmemes城�  hal城�nde,  Bölge  城�le  城�lg城�l城�  Değerlend城�rme
Kurulu kararı gerekçes城�yle b城�rl城�kte, sekreterya tarafından 城�lg城�l城� kurucu heyete ya da yönet城�c城� ş城�rkete yazılı olarak b城�ld城�r城�l城�r.

Bölge 城�lanı
MADDE  10  –  (1)  Bölge  başvurusunun  Değerlend城�rme  Kurulu  tarafından  uygun  bulunması  durumunda,

başvuru  城�le  城�lg城�l城�  Kurul  kararı  ve  ekler城�  Bakanlık makamınca Bakanlar Kuruluna  sunulur.  Bakanlar Kurulu Kararı  城�le
kes城�nleşen;  Bölge  kuruluşu,  Bölgeye  ek  alan  katılması,  Bölge  sınırı  değ城�ş城�kl城�ğ城�  ya  da  Bölge  alanının  城�ptal城�  Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g城�rer.

(2)  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  g城�ren  Bölge  alanı  sınırları  ya  da  Bölge  alanının  城�ptal城�ne  城�l城�şk城�n
Bakanlar Kurulu Kararı, mevcut planında 城�şlemek veya yapılacak plan değ城�ş城�kl城�ğ城�nde d城�kkate alınmak üzere 城�lg城�l城� kurum
ve kuruluşlara gönder城�l城�r.

Yönet城�c城� ş城�rket kuruluşu ve esas sözleşme
MADDE 11 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımlanıp kurucu heyete

b城�ld城�r城�m城� yapıldıktan sonra gerçekleşt城�r城�l城�r. Ancak kurucu heyet, yönet城�c城� ş城�rket kuruluşu gerçekleşt城�r城�lmeden önce ş城�rket
esas  sözleşmes城�n城�  Kanun  ve  Yönetmel城�ğe  uygunluğu  açısından  城�ncelenmek  üzere  Genel  Müdürlüğe  城�let城�r.  Genel
Müdürlük  gerekl城�  gördüğü  hallerde  yönet城�c城�  ş城�rket城�n  esas  sözleşmes城�nde  Kanunun  amacına  uygunluğu  açısından
değ城�ş城�kl城�k yapılması taleb城�nde bulunur.



(2)  Anon城�m  ş城�rket  oluşumu,  Bölge  城�lanından  önce  gerçekleşt城�r城�lm城�ş  城�se,  yönet城�c城�  ş城�rket  statüsü  城�le  faal城�yete
başlayab城�lmes城� 城�ç城�n Bölgen城�n 城�lanından sonra, ş城�rket esas sözleşmes城�n城�  城�ncelenmek üzere Genel Müdürlüğe 城�let城�r. Genel
Müdürlük  tarafından  yapılan  城�nceleme  sonucunda,  Kanunun  amacı  doğrultusunda  gerek  duyulursa  esas  sözleşme
değ城�ş城�kl城�kler城�n城�n yapılması 城�sten城�r.

(3)  Yönet城�c城�  ş城�rket城�n  kuruluş  esas  sözleşmes城�n城�n  Türk城�ye  T城�caret  S城�c城�l城�  Gazetes城�nde  yayımlanmasından  sonra
amacı ve konusunda yapılacak değ城�ş城�kl城�klerde, Kanun ve Yönetmel城�ğe uygunluk açısından Genel Müdürlüğün  görüşü
alınır. Yönet城�c城� ş城�rket城�n ortaklık yapısında yapılan değ城�ş城�kl城�klerde Genel Müdürlüğe b城�lg城� ver城�l城�r.

(4) Esas Sözleşmen城�n Türk城�ye T城�caret S城�c城�l城� Gazetes城�nde yayımlanmasını  tak城�ben b城�r nüshası Genel Müdürlüğe
城�let城�l城�r.

(5) Yönet城�c城� ş城�rket kuruluş 城�şlemler城�, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tar城�h城�nden 城�t城�baren b城�r yıl
城�çer城�s城�nde sonuçlandırılır. Mücb城�r sebepler dışında, 城�şlemler城�n bu süre 城�çer城�s城�nde tamamlanmaması hal城�nde, kurucu heyet
süre  uzatımı  城�ç城�n Genel Müdürlüğe müracaat  eder. Genel Müdürlük uygun görmes城�  hal城�nde b城�r  defaya mahsus olmak
üzere en fazla altı ay ek süre vereb城�l城�r. Bu ek süre 城�çer城�s城�nde yönet城�c城� ş城�rket kuruluşunun T城�caret S城�c城�l城�ne tesc城�l ed城�lmem城�ş
olması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgen城�n 城�lanına 城�l城�şk城�n kararı hüküm ve sonuçları 城�le b城�rl城�kte ortadan kalkar. Bu
durum, 城�lg城�l城� kurum ve kuruluşlara b城�ld城�r城�l城�r.

Yönet城�c城� ş城�rket genel müdürü
MADDE  12  –  (1)  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket  genel  müdürlüğü  görev城�n城�  yürüteceklerde,  en  az  l城�sans  dereces城�nde

ün城�vers城�te mezunu  olma  şartı  aranır. Yönet城�c城�  ş城�rket  genel müdürü  hakkında  bu madde  kapsamında Genel Müdürlüğe
b城�lg城� ver城�l城�r.

(2) Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� genel müdürler城� veya d城�ğer personel城� 城�ç城�n Kanun ve Yönetmel城�ğe uygun olarak Bölge
yönet城�m城� ve 城�şlet城�m城�n城�n sağlanması açısından 城�ht城�yaç olması hal城�nde Genel Müdürlükçe eğ城�t城�m programları yapılab城�l城�r veya
yaptırılab城�l城�r.

Yönet城�c城� ş城�rket kurucuları
MADDE 13 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket城�n kurucuları arasında, Bölgen城�n bulunduğu 城�lde yer alan en az b城�r ün城�vers城�te

veya yüksek teknoloj城� enst城�tüsü ya da kamu ArGe merkez veya enst城�tüsü bulunması şartı aranır.
(2) Yönet城�c城� ş城�rkete ayrıca;
a) Türk城�ye Odalar ve Borsalar B城�rl城�ğ城�ne bağlı odalar ve borsalar,
b) Türk城�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, b城�rl城�kler ve federasyonlar,
c) Yerel yönet城�mler,
ç) Bankalar ve f城�nansman kurumları,
d) Yerl城� ve yabancı özel hukuk tüzel k城�ş城�ler城�,
e) ArGe ve teknoloj城� gel城�şt城�rme 城�le 城�lg城�l城� vakıf, kooperat城�f ve dernekler,
f) İlg城�l城� kamu kuruluşları,
g) İhracatçı b城�rl城�kler城�,
kurucu ya da sonradan ortak olab城�l城�r.
(3) Yerel yönet城�mler,  başkaca b城�r  城�şleme gerek kalmaksızın kend城� mecl城�s kararına b城�naen yönet城�c城�  ş城�rkete ortak

olab城�l城�r.
(4) Yabancı özel hukuk  tüzel k城�ş城�ler城�, 5/6/2003  tar城�hl城� ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve

城�lg城�l城� mevzuat hükümler城� çerçeves城�nde gerekl城� 城�z城�nler城� almak kaydıyla yönet城�c城� ş城�rkete 城�şt城�rak edeb城�l城�rler.
(5)  Yönet城�c城�  ş城�rket  ortaklarından;  ün城�vers城�teler,  yüksek  teknoloj城�  enst城�tüler城�  ya  da  kamu  ArGe  merkez  veya

enst城�tüler城�, yönet城�c城� ş城�rkete taahhüt ett城�kler城� sermaye payını döner sermaye gel城�rler城�nden ödeyeb城�l城�r.
Yönet城�c城� ş城�rket城�n görev ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket, Kanunun amacını gerçekleşt城�rmek üzere;
a) Bölgeye a城�t planlama ve projelend城�rmen城�n yapılması, gerekl城� alt yapı ve üst yapı h城�zmetler城�n城�n yürütülmes城�,
b)  29/6/2001  tar城�hl城�  ve  4708  sayılı  Yapı  Denet城�m城�  Hakkında  Kanun  ve  城�lg城�l城�  yönetmel城�k  hükümler城�  uyarınca

gerekl城� 城�şlemler城�n yapılması,
c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tes城�sler城�, katı atık, toprak k城�rl城�l城�ğ城�, gürültü ve hava k城�rl城�l城�ğ城�, tehl城�kel城� tıbb城� atık,

radyoakt城�f madde ve tehl城�kel城� k城�myasalların yönet城�m城�, yangından korunma ve yangınla mücadele, ac城�l durum planlarının
hazırlanması  ve koord城�nasyonu,  tahl城�ye,  城�lk  yardım  ve  ac城�l  tıbb城�  müdahale  城�le  doğal  afetler城�  kapsayan  konularda  城�lg城�l城�
kurum ve kuruluşlarla koord城�nasyon 城�ç城�nde çalışarak 城�lg城�l城� mevzuat çerçeves城�nde gerekl城� önlemler城�n alınması,

ç) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm b城�na s城�gortalarının yaptırılması,
d) Bölge 城�ç城�n gerekl城� olan tem城�zl城�k, elektr城�k, 城�çme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma,

dağıtım  şebekeler城�,  kanal城�zasyon,  atık  su,  Bölge  城�ç城�  yollar,  ulaşım,  ses  ve  ver城�  城�let城�ş城�m城�,  城�nternet  h城�zmetler城�  ve  d城�ğer
h城�zmetler城�n  sağlanması  ve  kes城�nt城�s城�z  olarak  sürmes城�  城�ç城�n  gerekl城�  önlemler城�n  alınması,  çalışma  esaslarının  bel城�rlenmes城�,
f城�yatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım h城�zmetler城�n城�n sağlanması, alt
ve  üst  yapılara  zarar  verenler城�n  tesp城�t城�  城�le  zararların  tazm城�n城�n城�n  sağlanması,  ayrıca  Kanun  ve  Yönetmel城�k  kapsamında
Bölgede yer alan k城�ş城�ler城�n 城�ht城�yaç duyacakları yeme, 城�çme, eğlenme, d城�nlenme, dua etme yer城� ve barınma g城�b城� ekonom城�k,
sosyal ve kültürel gereks城�n城�mler城�n城�n 城�mkân dâh城�l城�nde karşılanması,

e) Bölge; ün城�vers城�te veya organ城�ze sanay城� bölges城� araz城�s城�  城�çer城�s城�nde  城�se ün城�vers城�te veya organ城�ze  sanay城� bölges城�
bünyes城�nde bulunan 城�tfa城�ye araç ve gereçler城�nden yararlandırılması, ün城�vers城�te veya organ城�ze sanay城� bölges城� alanı dışında
城�se  yeterl城�  sayıda  城�tfa城�ye  araç  ve  gereçler城�n城�n  hazır  bulundurulmasının  sağlanması  ya  da  Bölge  alanına  en  yakın  城�lg城�l城�
kurum ve kuruluşlarla 城�şb城�rl城�ğ城� yapılmasına yönel城�k gerekl城� önlemler城�n alınması,

f) Bölgede;  h城�zmet  vermek  amacıyla  yer  almak  城�steyen  kurum,  kuruluş,  yerl城�  ya  da  yabancı  tüzel  veya  gerçek
k城�ş城�ler 城�le Kanunun amacıyla örtüşen şek城�lde faal城�yet gösteren ve Bölge 城�çer城�s城�nde yer almak 城�steyen 28/2/2008 tar城�hl城� ve
5746 sayılı Araştırma, Gel城�şt城�rme ve Tasarım Faal城�yetler城�n城�n Desteklenmes城� Hakkında Kanun kapsamında kurulan ArGe



Merkez城� veya Tasarım Merkez城�, 3/7/2014  tar城�hl城� ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmes城�ne Da城�r Kanun
kapsamında  yeterl城�k  alan  araştırma  altyapıları  城�le  d城�ğer  kurum  ve  kuruluş  talepler城�n城�n  değerlend城�r城�lmes城�  ve  uygun
bulunanlara Bölge 城�şletme yönerges城� doğrultusunda yer tahs城�s城�n城�n yapılması,

g) Bölgede ArGe veya tasarım faal城�yet城�nde bulunmak üzere yer almak 城�steyen g城�r城�ş城�mc城�ler城�n münhasıran Bölgede
yürütecekler城� her b城�r ArGe veya tasarım projes城�n城�n, yönet城�c城� ş城�rket城�n bel城�rleyeceğ城�, konusunda uzman 城�k城� üyes城� öğret城�m
elemanı, b城�r üyes城� 城�se sektör uzmanı veya 15/2/2013 tar城�hl城� ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B城�reysel Katılım
Sermayes城�  Hakkında  Yönetmel城�k  kapsamında  l城�sansı  olan  b城�reysel  katılım  yatırımcısı  olmak  üzere  proje  城�le  城�l城�şk城�s城�
olmayan  en  az  üç  üyel城�,  kuluçkaya  uygun  g城�r城�ş城�mc城�lere  a城�t  ArGe  veya  tasarım  projes城�nde  城�se  konusunda  uzman  b城�r
öğret城�m elemanı  olmak üzere  en  az b城�r  üyel城� Proje Değerlend城�rme Kom城�syonuna;  proje  süres城�  城�le  b城�rl城�kte Bölge  城�ç城�  ve
dışında  geç城�r城�lmes城�  gereken  süreler城�n城�n  uygunluğu,  t城�car城�leşme  potans城�yel城�,  城�thal  城�kame  veya  城�hracat  potans城�yel城�  olan
yüksek teknoloj城�k ürünler城� gel城�şt城�reb城�lecek, üründe ve üret城�m yöntemler城�nde yen城�l城�k gel城�şt城�reb城�lecek, ürün kal城�tes城�n城� veya
standardını  yükselteb城�lecek,  ver城�ml城�l城�ğ城�  artırab城�lecek,  üret城�m  mal城�yetler城�n城�  düşüreb城�lecek,  teknoloj城�k  b城�lg城�  üret城�leb城�lecek,
ürünler城�n katma değer城�n城� artıracak, etk城�n b城�r ün城�vers城�tesanay城� 城�şb城�rl城�ğ城� gerçekleşt城�reb城�lecek b城�r ArGe veya tasarım projes城�
olup olmadığı bakımından 城�ncelet城�lmes城�,  城�nceleme sonucunun belgelend城�r城�lmes城�, belgeler城�n arş城�vlenmes城�, başka b城�r kamu
ve uluslararası ArGe veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da ArGe veya tasarım projes城� olduğu
bel城�rt城�lmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projeler城�n  城�se Bölge  城�şletme yönerges城�nde aks城� yönde b城�r
uygulama öngörülmed城�kçe yen城�den 城�ncelemeye ve onaya  tab城�  tutulmaması, başka b城�r Bölgede  城�ken ArGe veya  tasarım
faal城�yet城�  yapan  ve  nak城�l  taleb城�nde  bulunan  g城�r城�ş城�mc城�  f城�rmanın ArGe veya  tasarım projes城�  城�le  城�lg城�l城�  b城�lg城�  ve  belgeler城�n城�n
tem城�n ed城�lmes城� ve ArGe veya tasarım projes城� ve sürec城� yönünden bu bent kapsamında yen城�den 城�ncelenmes城�, 城�ncelemes城�
tamamlanan ve ArGe veya tasarım projes城� uygun görülen Bölgede yer almak 城�steyen g城�r城�ş城�mc城�lere, Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�
城�şletme yönerges城� doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer  tahs城�s城�n城�n yapılması, Bölgede kend城�ler城�ne daha önce
yer  tahs城�s  ed城�lm城�ş  olan  g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  Bölgede  yen城�  başlatacakları  her  b城�r  ArGe  veya  tasarım  projes城�n城�n  bu  bent
kapsamında  değerlend城�r城�lmes城�,  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�  城�şletme  yönerges城�  doğrultusunda  g城�r城�ş城�mc城�lere  yer  tahs城�s城�n城�n
yen城�lenmes城�, proje süres城�n城�n uzatılması 城�şlemler城�n城�n de bu bent kapsamında yapılması, k城�ra sözleşmes城�n城�n k城�ra üst l城�m城�t城�
Genel Müdürlükçe  bel城�rlenm城�şse  bu  l城�m城�t城�  geçmeyecek  ve  para  b城�r城�m城�  Türk  L城�rası  olacak  şek城�lde ArGe  veya  tasarım
projes城�  süres城�  ve  g城�r城�ş城�mc城�n城�n  bu  Yönetmel城�k  kapsamında  Bölgeden  城�hracının  söz  konusu  olab城�leceğ城�  hususu  d城�kkate
alınarak düzenlenmes城�,

ğ) Bölgen城�n yönet城�m城� ve 城�şlet城�lmes城�, Bölgede yer alacak g城�r城�ş城�mc城� başvuruları 城�le Bölgede yer alan g城�r城�ş城�mc城�lerce
yürütülecek  her  b城�r  yen城� ArGe veya  tasarım projes城�n城�n  değerlend城�r城�lmes城�,  uygun görülenlere  yer  tahs城�s城�n城�n yapılması,
teknoloj城�k  ürünün  üret城�lmes城�ne  城�z城�n  veren  Kanunun  8  城�nc城�  maddes城�n城�n  uygulanması,  Yönetmel城�ğe  uygun  k城�ra
kontratlarının düzenlenmes城�, ArGe veya tasarım personel城�n城�n Bölgede yürütülen ArGe veya tasarım projes城� kapsamında
ya  da  ArGe  veya  tasarım  personel城�n城�n  yüksek  l城�sans  veya  doktora  eğ城�t城�m城�  kapsamında  Bölge  dışında  geç城�r城�lecek
süreler城�n  onay  城�şlem城�,  projeler城�n,  g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  ve  ücret城�  gel城�r  verg城�s城�nden  城�st城�sna  tutulacak  personel城�n  城�zlenmes城�,
g城�r城�ş城�mc城�ler城�n Bölgeden çıkarılması g城�b城� hususlar dah城�l Bölgede yürütülecek tüm faal城�yet ve uygulamalara 城�l城�şk城�n usul ve
esasları  城�çeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer  alan  tüm gerçek  ve  tüzel  k城�ş城�ler城�n  uymakla  yükümlü  olduğu Bölge
İşletme  Yönerges城�n城�n  Kanun  ve  bu  Yönetmel城�ğe  uygun  olarak  hazırlanması  ve  b城�r  kopyasının  yönet城�c城�  ş城�rket
kuruluşunun Türk城�ye T城�caret S城�c城�l城� Gazetes城�nde yayımlanmasını tak城�ben en fazla üç ay 城�çer城�s城�nde veya mevcut yönergede
herhang城� b城�r değ城�ş城�kl城�k yapılması hal城�nde en fazla 1 ay 城�çer城�s城�nde Genel Müdürlüğe 城�let城�lmes城�,

h) Bölgede yer  alan g城�r城�ş城�mc城�ler城�n ün城�vers城�te veya yüksek  teknoloj城�  enst城�tüsü  ya  da  kamu ArGe merkez  veya
enst城�tüler城�n城�n olanak, b城�r城�k城�m, altyapı,  tes城�s, mak城�ne ve ek城�pmanlarından yararlanma yönündek城�  talepler城�n城�n  artırılmasına
yönel城�k faal城�yetlerde bulunulması ve bu talepler城�n 城�lg城�l城� b城�r城�mlerle koord城�nasyon 城�çer城�s城�nde karşılanması,

ı)  Bölgede  yer  alan  ve  projeler城�n城�n  tamamlanma  tar城�h城�nden  城�t城�baren  yen城�  b城�r  proje  sunmayan  g城�r城�ş城�mc城�n城�n  son
projes城�n城�n  tamamlanma  tar城�h城�nden  城�t城�baren;  30  gün  城�ç城�nde  城�lg城�l城�  verg城�  da城�res城�ne  ve  Sosyal  Güvenl城�k  Kurumuna
b城�ld城�r城�lmes城�, üç ay 城�çer城�s城�nde yen城� b城�r ArGe veya tasarım projes城� başlatılamaması hal城�nde, mevcut k城�ra sözleşmes城� süres城�
d城�kkate alınmaksızın g城�r城�ş城�mc城�n城�n Bölgeden 城�hraç ed城�lmes城�n城� tem城�n edecek gerekl城� 城�şlemler城�n yapılması,

城�) Bölgede yer  alan g城�r城�ş城�mc城� ArGe veya  tasarım  f城�rmaları, ArGe veya  tasarım projeler城�  ve Bölgede  城�st城�hdam
ed城�len tüm ArGe, tasarım ve destek personel城� l城�steler城�n城�n, kayıt altına alınan detayları 城�le b城�rl城�kte aylık olarak bel城�rlenerek
arş城�vlenmes城�, aylık tutulan arş城�vler城�n 城�sten城�ld城�ğ城�nde 城�lg城�l城�lere b城�ld城�r城�lmes城�,

j) Kend城�s城�ne ve Bölgede bulunan g城�r城�ş城�mc城�ler城�n faal城�yetler城�ne 城�l城�şk城�n b城�lg城�ler城�n, Genel Müdürlükçe bel城�rlenen şekle
uygun olarak  yazılı  ve  elektron城�k  ortamda  günlük  veya  anlık  tutulması,  kend城�  serbest muhasebec城� mal城� müşav城�r城�  veya
yem城�nl城� mal城� müşav城�r城�nce onaylı yıllık b城�lg城�ler城�n her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektron城�k ortamda Genel Müdürlüğe
城�let城�lmes城�,  bu  bende  uygun  hareket  ed城�lmemes城�  hal城�nde  Haz城�ran  ayından  城�t城�baren  g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  üç  aylık  muaf城�yet
belgeler城�n城�n onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar b城�lg城�ler城�n 城�let城�lmem城�ş olması durumunda tak城�p eden aydan 城�t城�baren
aylık muaf城�yet belgeler城�n城�n onaylanmaması ve bu ay 城�çer城�s城�nde 城�lg城�l城� g城�r城�ş城�mc城�ler城�n 城�hracına 城�l城�şk城�n 城�şlemler城�n başlatılması,
ayrıca yönet城�c城� ş城�rket olarak kend城�s城�n城�n her türlü hesap ve 城�şlemler城�n城�n yıllık olarak 1/6/1989 tar城�hl城� ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebec城�  Mal城�  Müşav城�rl城�k  ve  Yem城�nl城�  Mal城�  Müşav城�rl城�k  Kanununa  göre  yetk城�lend城�r城�lm城�ş  yem城�nl城�  mal城�  müşav城�re
城�ncelet城�lmes城�, mal城� denet城�m  raporunun  b城�rer  örneğ城�n城�n  her  yılın Mayıs  ayı  sonuna  kadar  aynı  süre  城�ç城�nde  kend城�s城�ne  ve
Genel Müdürlüğe 城�let城�lmes城�n城�n sağlanması,

k) Bölgede yer alan g城�r城�ş城�mc城�lerle 城�lg城�l城� olarak;
1) G城�r城�ş城�mc城�n城�n, Kanunda bel城�rt城�len amaca uygun olarak faal城�yet göstermes城�n城�n sağlanması, yürüttüğü faal城�yetlere

yönel城�k  talep  ed城�len  her  türlü  城�stat城�st城�ksel  ver城�y城�  城�çeren  belgen城�n,  eks城�ks城�z  ve  zamanında  tem城�n  ed城�lmes城�  城�ç城�n  gerekl城�
denet城�mler城�n yapılması,

2) G城�r城�ş城�mc城�ler城�n faal城�yetler城�yle 城�lg城�l城� Bakanlık tarafından talep ed城�len b城�lg城� ve belgeler城�n bel城�rlenen süre ve formata
uygun olarak 城�let城�lmes城�,



3)  G城�r城�ş城�mc城�n城�n  çalıştırdığı  ücret城�  gel城�r  verg城�s城�  城�st城�snasından  yararlanan  k城�ş城�ler城�n  Bölgede  f城�城�len  çalışıp
çalışmadığının denetlenmes城�,

4) G城�r城�ş城�mc城�n城�n  çalıştırdığı  ve  城�st城�sna  kapsamında  olan  destek  personel城�  sayısı  城�le  ArGe  ve  tasarım  personel城�
sayısının b城�rb城�rler城�ne olan oranının Kanun ve Yönetmel城�kte bel城�rt城�len kr城�terlere uygun olup olmadığının denetlenmes城�,

5) G城�r城�ş城�mc城�  tarafından  talep ed城�lmes城� hal城�nde, g城�r城�ş城�mc城�ler城�n yürüttüğü ArGe veya  tasarım projes城� kapsamında
çalışan  ArGe  veya  tasarım  personel城�n城�n;  Bölgede  yürüttüğü  görevle  城�lg城�l城�  olarak  Bölge  dışında  geç城�r城�lmes城�  gereken
süreler城�n  城�ncelenmes城�, uygun bulunanların onaylanması, ArGe veya  tasarım projes城�  kapsamında dışarıda geç城�r城�len  f城�城�l城�
sürelere da城�r 城�lg城�l城� kurum ve kuruluştan tem城�n ed城�len belgeler城�n 城�ncelenerek arş城�vlenmes城�,

6) G城�r城�ş城�mc城�n城�n talep etmes城� durumunda proje b城�t城�rme belges城� düzenlenmes城�,
l)  G城�r城�ş城�mc城�ler城�n  Kanuna,  Yönetmel城�ğe,  Bölge  İşletme  Yönerges城�ne  ve  城�lg城�l城�  d城�ğer  mevzuata  göre  düzenley城�c城�

amaçlı denetlenmes城�, denetleme sonucunda aykırı faal城�yetler城�n tesp城�t ed城�ld城�ğ城� tar城�hten 城�t城�baren aylık muaf城�yet belgeler城�n城�n
onaylanmaması,  aykırı  faal城�yetler城�n  düzelt城�lmes城�  城�ç城�n  g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  uyarılarak  üç  ayı  geçmemek  üzere  bel城�rl城�  b城�r  süre
ver城�lmes城�,  ver城�len  süre  sonunda  aykırı  faal城�yetler城�n城�  düzeltmeyen  g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  mevcut  k城�ra  sözleşmes城�  süres城�  d城�kkate
alınmaksızın g城�r城�ş城�mc城�n城�n Bölgeden 城�hraç ed城�lmes城�n城� tem城�n edecek gerekl城� önlemler城�n alınması,

m)  Yönet城�c城�  ş城�rket  kuruluş  tar城�h城�nden  城�t城�baren  城�lk  b城�r  yıl  城�çer城�s城�nde  Bölgen城�n  en  az  üç  yıllık  stratej城�k  planının
hazırlanması, stratej城�k plan süres城�n城�n dolması durumunda ya da 城�ht城�yaç duyulması hal城�nde yen城�lenmes城�,  ayrıca her yılın
sonunda stratej城�k plana göre hazırlanan performans göstergeler城� gerçekleşmeler城�n城�n gerekçeler城� 城�le beraber rapor ed城�lerek
Genel Müdürlüğe 城�let城�lmes城�,

n) Her yılın sonunda kend城�s城�ne ve Bölgede yer alan ArGe veya tasarım faal城�yet城�nde bulunan 城�şletmelere sağlanan
destek  ve  muaf城�yetler城�n  etk城�  değerlend城�rmes城�n城�  yapmak  üzere,  Genel  Müdürlükçe  bel城�rlenecek  Teknoloj城�  Gel城�şt城�rme
Bölges城�  Etk城�  Değerlend城�rme  Raporu  Hazırlama  Usul  ve  Esaslarına  göre  hazırlanan  raporun,  b城�r  öncek城�  yıl  城�le
karşılaştırmasının  yapılması,  graf城�ksel  ortamda  göster城�m城�n城�n  sağlanması  ve  her  yıl  Haz城�ran  ayı  城�çer城�s城�nde  Genel
Müdürlüğe 城�let城�lmes城�,

görevler城�n城�n yer城�ne get城�r城�lmes城�  城�le  b城�rl城�kte, Kanun ve Yönetmel城�k  kapsamında Bölgen城�n  yönet城�m城�  ve  城�şlet城�lmes城�
城�ç城�n gerekl城� olan 城�şlemler城� yapmakla yükümlüdür.

(2) Ayrıca yönet城�c城� ş城�rket, Bölge 城�ht城�yaçları doğrultusunda g城�r城�ş城�mc城�lere eğ城�t城�m, kuluçka, test, kal城�brasyon ve kal城�te
güvence  ve  benzer城�  konularda  tekn城�k  h城�zmetler  城�le  f城�kr城�  mülk城�yet  haklarının  korunması  ve  l城�sans,  dev城�r  ve  benzer城�
城�şlemler城�, ş城�rket kuruluşu, teknoloj城� transfer城�, f城�nansman, verg城�sel ve hukuksal uygulamalar, r城�sk sermayes城�, pazarlama ve
城�hracat  g城�b城�  konularda  h城�zmet  vermes城�  veya  ver城�lmes城�n城�n  sağlanması,  Bölgede  faal城�yet  gösteren  kurum  ve  kuruluşlarla
g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  ortak  城�ht城�yaçları  doğrultusunda,  bunların  tek  başlarına  almalarının  veya  yapmalarının mal城�  ve  teknoloj城�k
açılardan  mümkün  olmadığı  öneml城�  üret城�m,  test  ve  kontrol  alet  ve  mak城�neler城�  城�le  ek城�pmanlarının  satın  alınması  veya
k城�ralanması yolları 城�le tem城�n ed城�lerek amaca dönük olarak yen城� ve yüksek teknoloj城� laboratuvarları, d城�j城�tal (sayısal) üret城�m
ve  tasarım  laboratuvarları  ve  üret城�m  b城�r城�mler城�n城�n  kurulması,  城�şlet城�lmes城�,  bedel城�  karşılığında  城�lg城�l城�ler城�n  kullanımına
sunulması,  gerekt城�ğ城�nde  bu  h城�zmetlerle  城�lg城�l城�  olarak  söz  konusu  alet,  mak城�ne  ve  ek城�pmanı  kullanacak,  城�şletmec城�l城�k
faal城�yet城�n城� yürütecek konusunda uzmanlaşmış deney城�ml城� personel 城�st城�hdamı, bu konularla 城�lg城�l城� k城�ş城� ve kuruluşlarla gerekl城�
城�şb城�rl城�ğ城� ve koord城�nasyonun sağlanması 城�le b城�rl城�kte ArGe faal城�yetler城�nde de bulunab城�l城�r.

(3) Bölge  城�çer城�s城�nde bulunan, Yönetmel城�k kapsamındak城� TEKMER, ArGe Merkez城�  veya Tasarım Merkez城�  城�le
Araştırma Altyapıları kend城� mevzuatına  tab城� olarak kurulur, yönet城�l城�r,  城�şlet城�l城�r ve denetlen城�r. Bu yapılar 城�le b城�rl城�kte başka
mevzuat kapsamında desteklenen ve ArGe veya tasarım faal城�yet城�nde bulunan g城�r城�ş城�mc城�ler de Bakanlık ve Bölge yönet城�c城�
ş城�rket城�ne karşı Yönetmel城�k kapsamında 城�dar城� açıdan sorumludurlar.

(4) Bölge alanının 城�lanına 城�l城�şk城�n Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımı tar城�h城�nden 城�t城�baren en fazla
üç yıl  城�çer城�s城�nde  o  Bölge  alanında  faal城�yete  geç城�l城�r. Mücb城�r  sebepler  dışında,  bel城�rt城�len  süre  城�çer城�s城�nde,  Bölge  alanının
faal城�yete  geç城�r城�lememes城�  hal城�nde,  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�  süre  uzatımı  城�ç城�n  Genel  Müdürlüğe  müracaat  eder.  Genel
Müdürlükçe uygun görülmes城� hal城�nde b城�r defaya mahsus olmak üzere Bölge alanının faal城�yete geç城�r城�lmes城� 城�ç城�n en fazla b城�r
yıl  ek  süre  ver城�leb城�l城�r.  Bu  ek  süre  城�çer城�s城�nde,  Bölge  alanında  faal城�yete  geç城�lememes城�  durumunda  Bakanlar  Kurulunun
Bölge  alanının  城�lanına  城�l城�şk城�n  kararı  hüküm  ve  sonuçları  城�le  b城�rl城�kte  ortadan  kalkar.  Bu  durum,  城�lg城�l城�  d城�ğer  kurum  ve
kuruluşlara b城�ld城�r城�l城�r.

(5)  ArGe  ve  yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yet城�nde  bulunmak  üzere  Yönetmel城�k  kapsamında  projes城�
değerlend城�r城�lerek g城�r城�ş城�mc城�ye yer tahs城�s ed城�lmes城� durumunda Bölge alanı faal城�yete geçm城�ş sayılır.

(6)  Bölge  alanının  organ城�ze  sanay城�  bölges城�  城�çer城�s城�nde  bulunması  ve  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�nce  talep  ed城�lmes城�
durumunda, Bölgen城�n 城�ht城�yacı olan elektr城�k, su, doğalgaz, 城�nternet, 城�şyer城� açma ve çalıştırma ruhsatı g城�b城� her türlü altyapı
h城�zmet城� 12/4/2000 tar城�hl城� ve 4562 sayılı Organ城�ze Sanay城� Bölgeler城� Kanununa göre organ城�ze sanay城� bölges城� yönet城�m城�nce
sağlanır.

(7)  Genel  Müdürlük,  gelen  talepler  doğrultusunda  veya  gerekl城�  görmes城�  hal城�nde  teknoloj城�  gel城�şt城�rme
bölgeler城�ndek城� k城�ra üst l城�m城�tler城�n城� bel城�rlemeye yetk城�l城�d城�r.

Kuluçka f城�rması, kuluçka merkez城� ve kuluçka programı
MADDE  15  –  (1)  Kuluçka  f城�rmaları;  ArGe,  teknoloj城�k  yen城�l城�k,  yazılım  ve  tasarım  faal城�yetler城�ne  yönel城�k

doğrudan  desteklenen  veya  kamu  kurum  ve  kuruluşları  城�le  özel  sektör  城�şletmeler城�  tarafından  yarışma  programları  城�le
desteklenmes城�  uygun  görülen  veya  bu  faal城�yetlerde  bulunan  en  fazla  üç  yıllık,  proje  sah城�b城�  g城�r城�ş城�mc城�ler  ya  da  yen城�
城�şletmelerd城�r.

(2)  Yönet城�c城�  ş城�rket;  Bölgede  ArGe  ve  yen城�l城�kç城�  f城�rmaları  yet城�şt城�rmek,  genç  ve  yen城�  城�şletmeler城�  gel城�şt城�rmek
amacıyla kuluçka merkez城� faal城�yet城�nde bulunur.

(3) Yönet城�c城�  ş城�rket;  kuluçka  f城�rmalarına  kuluçka merkez城�nde,  en  fazla  36  ay  olmak  üzere  proje  süres城�ne  göre,
Yönetmel城�k hükümler城� kapsamında yer tahs城�s城� yapar.



(4) Yönet城�c城� ş城�rket; 城�ş f城�kr城� ya da hayata geç城�rmek 城�sted城�ğ城� b城�r projes城� olan ve henüz gel城�r ve kurumlar verg城�s城�ne
tab城� b城�r 城�şletme kurmamış g城�r城�ş城�mc城�y城� ön kuluçka programına tab城� tutab城�l城�r ve bunun 城�ç城�n g城�r城�ş城�mc城�ye kuluçka merkez城�nde
yer tahs城�s城� yapab城�l城�r.

(5) Yönet城�c城� ş城�rket; kuluçka merkez城�nde yer kalmadığında, kuluçka  f城�rmalarına ya da yen城� b城�r  f城�kr城� olan gerçek
k城�ş城�lere,  城�dare  b城�nası,  ArGe  b城�nası  veya  d城�ğer  b城�nalar  城�çer城�s城�nde  uygun  of城�sler  bulunması  hal城�nde  bu  b城�nalarda  yer
vereb城�l城�r.

(6) Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�, Bölge alanında faal城�yete geç城�ld城�kten sonra bu Bölge alanında TEKMER yok 城�se en geç
b城�r yıl 城�çer城�s城�nde kuluçka merkez城�n城� kurar.

(7)  Bölge  alanı  城�çer城�s城�nde  yer  alan  kuluçka  f城�rma  sayısı  toplam  f城�rma  sayısının  yüzde  onundan  az  olamaz.
Hesaplamalarda küsurat tama 城�blağ ed城�l城�r. Bölge 城�çer城�s城�nde, var 城�se TEKMER’de yer alan kuluçka f城�rmaları da bu hesaba
dah城�l ed城�l城�r.

(8)  Kuluçka  programları  kapsamında  yönet城�c城�  ş城�rket;  aşağıdak城�  h城�zmet  ve  destekler城�,  城�mkanları  dah城�l城�nde,
g城�r城�ş城�mc城�ler城�n 城�ht城�yaçları doğrultusunda sağlar:

a) Of城�s 城�mkanı, mob城�lya ve ek城�pman sağlanması, 城�ht城�yaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
b) Sekretarya ve destek h城�zmetler城�n城�n sunulması, donanım ve yazılımlara er城�ş城�m城�n sağlanması.
c) Yarışma ve benzer城� g城�r城�ş城�mc城�l城�ğ城� teşv城�k ed城�c城� programların organ城�ze ed城�lmes城�.
ç) İlg城�l城� eğ城�t城�m, sem城�ner ve atölyeler城�n düzenlenmes城�.
d) Yönet城�m desteğ城�, kr城�t城�k 城�ş ve tekn城�k destekler城�n ver城�lmes城�.
e) Tekn城�k ve 城�dar城� konularda danışmanlık ve mentorluk h城�zmetler城�n城�n sağlanması.
f) Ş城�rketleşme, t城�car城�leşme, uluslararasılaşma ve benzer城� alanlarda destekler城�n sağlanması.
g)  ArGe  ve  yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yetler城�  城�le  城�lg城�l城�  f城�nansmana  er城�ş城�m  konusunda  danışmanlık

sunulması ve mevcut programlara yönlend城�r城�lmes城� veya uygun yapılar 城�le b城�r araya gel城�nmes城�ne destek olunması.
ğ)  Kuluçka  f城�rmalarının  kend城�  aralarında  ve  Bölgede  yerleş城�k  d城�ğer  f城�rmalarla  etk城�leş城�m  ve  城�şb城�rl城�kler城�n城�n

sağlanması.
(9) Yönet城�c城� ş城�rket, Bölgede TEKMER varsa, bu madde kapsamındak城� h城�zmetlerden yararlanmasını sağlar.
(10) Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�nce, kuluçka f城�rmalarına, Bölgede uygulanan b城�r城�m metrekare k城�ra ücretler城�n城�n; kamu

destekl城�  ArGe  projes城�ne  sah城�p  olanlar  城�ç城�n  yüzde  y城�rm城�beş城�nden,  d城�ğerler城�  城�ç城�n  yüzde  ell城�s城�nden  fazla  olamaz.  ArGe
projes城�  süres城�  esas  alınarak  kuluçka  f城�rmalarına  en  fazla  36  aya  kadar  yer  tahs城�s  ed城�l城�r.  Yer  tahs城�s  ed城�l城�rken  d城�ğer
f城�rmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış of城�s alanlarının oluşturulmasına özen göster城�l城�r.

Teknoloj城� transfer of城�s城�
MADDE 16 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket, Bölge alanında faal城�yete geç城�ld城�kten sonra üç yıl 城�çer城�s城�nde kend城� bünyes城�nde

b城�r b城�r城�m oluşturarak veya başka b城�r tüzel k城�ş城�l城�k 城�le aralarında düzenlenecek b城�r protokol çerçeves城�nde teknoloj城� transfer
of城�s城�n城� kurar.

(2) Teknoloj城� transfer of城�sler城�nde, f城�rmaların, g城�r城�ş城�mc城�ler城�n, ün城�vers城�ten城�n ve bölgesel 城�novasyon ekos城�stem城�ndek城�
paydaşların 城�ht城�yaçları doğrultusunda, aşağıdak城� h城�zmet ve destekler sağlanır.

a)  Teknoloj城�  gel城�şt城�r城�c城�s城�  ArGe  veya  tasarım  kurum  ve  kuruluşları  城�le  Bölge  f城�rmaları,  g城�r城�ş城�mc城�ler城�,  teknoloj城�
kullanıcısı sanay城� ş城�rketler城�, kamu kurumları veya d城�ğer teknoloj城� ya da ArGe veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında
b城�lg城�lend城�rme, koord城�nasyon ve araştırma arz ve taleb城�n城� yönlend城�rme çalışmalarının yürütülmes城�.

b) Yen城� ArGe ve tasarım ş城�rketler城�n城�n kurulmasının teşv城�k ed城�lmes城�, desteklenmes城� ve 城�şb城�rl城�ğ城�n城�n sağlanması.
c)  F城�kr城�  mülk城�yet  haklarına  konu  araştırma  sonuçlarının  tesp城�t城�,  tekn城�k  olgunluk  ve  zamanlamasının

değerlend城�r城�lmes城�,  hakların  korunması,  değer城�n城�n  bel城�rlenmes城�,  transfer  model城�n城�n  bel城�rlenmes城�,  pazarlanması,
l城�sanslanması, l城�sanslamadan elde ed城�len gel城�rler城�n yönet城�lmes城�.

ç)  Ün城�vers城�teler  城�le  f城�rmalar  arasında  sözleşmel城�  veya  ortak  ArGe  ve  yen城�l城�k  veya  tasarım  projeler城�n城�  teşv城�k
edecek çalışmaların yürütülmes城�.

d)  Ün城�vers城�tesanay城�  城�şb城�rl城�ğ城�  kapsamında  öğret城�m  elemanlarının  ve  ş城�rketler城�n  araştırma  ve  gel城�şt城�rme
çalışmalarının organ城�zasyonel yönüyle desteklenmes城�.

e)  B城�l城�msel  bulguların,  buluş  ve  teknoloj城�ler城�n  en  kısa  zamanda  ve  ver城�ml城�  şek城�lde  ürüne  dönüşmes城�n城�n  ve
t城�car城�leşt城�r城�lmes城�n城�n desteklenmes城�.

f)  Üret城�len  ürünün  yurt城�ç城�nde  ve  dışındak城�  potans城�yel  alıcılara  tanıtılmasına,  pazarlamasına  ve  ulusal  ve
uluslararası alanlarda t城�car城�leşt城�r城�lmes城�ne yönel城�k destekler城�n sağlanması ve 城�lg城�l城� h城�zmetler城�n sunulması.

g)  F城�kr城� mülk城�yet  hakları  城�le  城�lg城�l城�  l城�sanslama  çalışmaları  esnasında  g城�zl城�l城�k  taahhüdü,  b城�lg城�  değ城�ş城�m城�  ve  g城�zl城�l城�k
anlaşması g城�b城� tedb城�rlerle alakalı faal城�yetler城�n yürütülmes城�.

ğ) Stratej城� ve hedefler çerçeves城�nde orta ve uzun vadel城� teknoloj城� transfer stratej城� ve pol城�t城�kalarının oluşturulması.
Teknoloj城� 城�ş b城�rl城�ğ城� programları
MADDE  17  –  (1)  Yönet城�c城�  ş城�rket,  teknoloj城�  城�ş  b城�rl城�ğ城�  programları  çerçeves城�nde;  Bölgede  faal城�yet  gösteren

f城�rmaların Bölge 城�ç城�, yurt 城�ç城�ndek城� ve yurtdışındak城� f城�rmalar, araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ve 城�lg城�l城� kuruluşlar 城�le
ArGe  ve  teknoloj城�  odaklı  城�şb城�rl城�kler城�  oluşturulmasını  sağlamak  amacıyla  aşağıdak城�  h城�zmet  ve  destekler城�  城�mkânları
dâh城�l城�nde sağlar:

a) Heyet z城�yaretler城� yapab城�l城�r, proje pazarları düzenleyeb城�l城�r,
b)  Fuar,  sem城�ner,  kongre,  panel  ve  benzer城�  etk城�nl城�kler  düzenleyeb城�l城�r,  bu  tür  etk城�nl城�klere  katılımı  sağlamaya

yönel城�k çalışmalar yürüteb城�l城�r,
c) Kümeleşme faal城�yetler城�nde bulunab城�l城�r, 城�ş b城�rl城�ğ城� platformları, kümeler城� ve ağları kurab城�l城�r,
ç) Var olan benzer城� yapılara üye olab城�l城�r ya da var olan yapılarla 城�ş b城�rl城�ğ城� yapab城�l城�r, ortak çalışmalar yürüteb城�l城�r,
d) Teknoloj城� talep ve arzlarını buluşturmaya yönel城�k eşleşt城�rme faal城�yetler城�nde bulunab城�l城�r,



e)  Bölgede  yer  alan  ş城�rketler城�n;  yürüttükler城�  projeler  sürec城�nde  karşılaştıkları  sorunlara,  teknoloj城�k  b城�r  çözüm
get城�r城�lmes城� amacıyla Bölge 城�ç城�nde veya dışındak城� ş城�rketler, ün城�vers城�teler ya da d城�ğer ArGe kurum ve kuruluşları arasında
koord城�nasyon faal城�yet城� yürüteb城�l城�r,

f)  Yurt  城�ç城�  ve  dışındak城�  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölgeler城�  ve  benzer城�  yapılanmalarla  b城�rl城�kte  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城�
programları kapsamında çalışmalar yürüteb城�l城�r.

Bölgede personel 城�st城�hdamı
MADDE 18 – (1) Yönet城�c城� ş城�rkette ve Bölgede yer alan faal城�yetlerde yürürlüktek城� 城�ş ve çalışma mevzuatına göre

personel 城�st城�hdam  ed城�l城�r.  Bölgelerde  5/6/2003  tar城�hl城�  ve  4875  sayılı  Doğrudan Yabancı  Yatırımlar  Kanunu,  27/2/2003
tar城�hl城� ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma  İz城�nler城� Hakkında Kanun ve  城�lg城�l城� mevzuat hükümler城�  çerçeves城�nde yabancı
uyruklu yönet城�c城� ve en az l城�sans mezunu ArGe veya tasarım personel城� çalıştırılab城�l城�r. Bu fıkra kapsamında 城�şletmelerce
Çalışma ve Sosyal Güvenl城�k Bakanlığına yapılan başvurularda Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır ve bu doğrultuda
Bölgelerde ArGe veya tasarım personel城� 城�st城�hdam ed城�leb城�l城�r.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları  城�le ün城�vers城�te personel城�nden Bölgede yer  alan  faal城�yetlerde  araştırmacı ve  城�dar城�
personel  olarak  h城�zmet城�ne  城�ht城�yaç  duyulanlar,  çalıştıkları  kuruluşların  城�zn城�  城�le  sürekl城�  veya  yarı  zamanlı  olarak
çalıştırılab城�l城�rler. Yarı zamanlı görev alan öğret城�m üyes城�, öğret城�m görevl城�s城�, araştırma görevl城�s城� ve uzmanların bu h城�zmetler城�
karşılığı  elde  edecekler城�  gel城�rler,  ün城�vers城�te  döner  sermaye  kapsamı  dışında  tutulur.  Sürekl城�  olarak  城�st城�hdam  ed城�lecek
personele kurumlarınca  aylıksız  城�z城�n  ver城�l城�r  ve kadroları  城�le  城�l城�şk城�ler城�  devam eder. Bunlardan  sosyal  güvenl城�k  açısından
31/5/2006  tar城�hl城�  ve  5510  sayılı  Sosyal  S城�gortalar  ve  Genel  Sağlık  S城�gortası  Kanununun  4  üncü  maddes城�n城�n  b城�r城�nc城�
fıkrasının (c) bend城� kapsamında s城�gortalı sayılanların asl城� kadroları esas alınarak bel城�rlenecek s城�gorta pr城�m城�  城�şveren payı
veya 5510 sayılı Kanunun geç城�c城� 4 üncü maddes城� kapsamına g城�renler城�n emekl城�l城�k keseneğ城� kurum karşılığı ve genel sağlık
s城�gortası  pr城�mler城�  görev  yaptıkları  城�lg城�l城�  tüzel  k城�ş城�l城�k  tarafından  karşılanır  ve  görevler城�n城�n  b城�t城�m城�nde  kıdem  tazm城�natı
ödenmez.  4/11/1981  tar城�hl城�  ve  2547  sayılı  Yükseköğret城�m  Kanununun  36  ncı  maddes城�n城�n  bu  maddede  yer  alan
düzenlemelere aykırı hükümler城� uygulanmaz.

(3) Öğret城�m elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddes城�nde öngörülen yurt  城�ç城�nde ve yurt dışında geç城�c城�
görevlend城�rme  esaslarına  göre  yapacakları  çalışmaları  Ün城�vers城�te  Yönet城�m Kurulunun  城�zn城�  城�le  Bölgedek城�  kuruluşlarda
yapab城�l城�rler. Aylıklı  城�z城�nl城� olarak Bölgede görevlend城�r城�len  öğret城�m üyeler城�n城�n Bölgede  elde  edecekler城�  gel城�rler  ün城�vers城�te
döner  sermaye  kapsamı  dışında  tutulur.  Ayrıca  öğret城�m  elemanları  Ün城�vers城�te  Yönet城�m  Kurulunun  城�zn城�  城�le  yaptıkları
araştırmaların sonuçlarını t城�car城�leşt城�rmek amacı 城�le bu bölgelerde ş城�rket kurab城�l城�r, kurulu b城�r ş城�rkete ortak olab城�l城�r veya bu
ş城�rketler城�n yönet城�m城�nde görev alab城�l城�rler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölgen城�n Planlanması ve Projelend城�r城�lmes城�

Araz城� tem城�n城�
MADDE 19 – (1) Bölge alanı 城�ç城�nde yer alan ün城�vers城�te araz城�ler城�, bu ün城�vers城�teler城�n uygun görüp 城�z城�n vermeler城�

durumunda, mülk城�yet城� 城�lg城�l城� ün城�vers城�tede kalmak kaydıyla Bölgen城�n yönet城�c城� ş城�rket城�ne tahs城�s ed城�l城�r. Bu durum d城�ğer kamu
kurum ve kuruluşlarına a城�t araz城�ler 城�ç城�n de geçerl城�d城�r.

(2) Bölge alanı 城�çer城�s城�nde yer alan Haz城�nen城�n özel mülk城�yet城�nde veya Devlet城�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan
taşınmazlar  üzer城�nde  城�rt城�fak  hakkı  tes城�s城�n城�n  veya  kullanma  城�zn城�  ver城�lmes城�n城�n  talep  ed城�lmes城�  hal城�nde,  Mal城�ye  Bakanlığı
tarafından yönet城�c城� ş城�rket leh城�ne 城�lk beş yılı bedels城�z olarak, devam eden yıllar 城�ç城�n yatırım konusu taşınmazın emlak verg城�
değer城�n城�n b城�nde 城�k城�s城� karşılığında 城�rt城�fak hakkı tes城�s ed城�l城�r veya kullanma 城�zn城� ver城�l城�r. İrt城�fak hakkı tes城�s ed城�len ve kullanma
城�zn城� ver城�len bu taşınmazlar üzer城�nde yapılacak faal城�yetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına 城�l城�şk城�n usul ve
esasları  bel城�rlemeye  ve  城�rt城�fak  hakkı  veya  kullanma  城�zn城�  bedel城�n城�,  Kalkınma  Bakanlığınca  bel城�rlenen  sosyoekonom城�k
gel城�şm城�şl城�k sıralamasına göre 城�ller 城�t城�barıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar 城�nd城�rmeye Mal城�ye Bakanlığı yetk城�l城�d城�r. Bölge
alanı  城�çer城�s城�nde  Devlet城�n  hüküm  ve  tasarrufunda  olup  tesc城�l城�  yapılmamış  alanların  tesc城�l城�n城�n  gerekmes城�  hal城�nde  城�lg城�l城�
mevzuat  çerçeves城�nde  yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından Mal城�ye  Haz城�nes城�  adına  tesc城�l城�n城�  tak城�ben  bu  fıkra  kapsamında  yönet城�c城�
ş城�rket leh城�ne 城�rt城�fak hakkı tes城�s ed城�l城�r veya kullanma 城�zn城� ver城�l城�r ve sonucundan Genel Müdürlüğe b城�lg城� ver城�l城�r.

(3)  Bölge  alanı  城�çer城�s城�nde  yer  alan  gerçek  k城�ş城�lere  ya  da  özel  hukuk  tüzel  k城�ş城�ler城�ne  a城�t  taşınmazlar,  Bölge
amacında kullanılmak üzere Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�nce satın alınmak, k城�ralanmak ya da yönet城�c城� ş城�rket leh城�ne 城�rt城�fak hakkı
tes城�s ed城�lmek suret城�yle tem城�n ed城�leb城�l城�r.

(4) Yönet城�c城� ş城�rket城�n, 城�ht城�yaç duyması hal城�nde, Bölge olarak 城�lan ed城�len alan 城�çer城�s城�nde kalan özel mülk城�yete konu
gerçek  k城�ş城�lere  ya  da  özel  hukuk  tüzel  k城�ş城�ler城�ne  a城�t  taşınmazlara  yönel城�k  kamulaştırma  talepler城�,  Bakanlık  tarafından
değerlend城�r城�l城�r ve uygun görülmes城� hâl城�nde 4/11/1983  tar城�hl城� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda bel城�rt城�len esaslar
dâh城�l城�nde  Bakanlıkça  kamulaştırılarak  tapuda  Haz城�ne  adına  tesc城�l  ed城�l城�r.  Kamu  yararı  kararı  alınması  dışındak城�
kamulaştırma 城�şlemler城�, Bakanlığın uygun görmes城� hal城�nde yetk城� devr城� yoluyla Bakanlık 城�l müdürlükler城�nce yürütüleb城�l城�r.
Kamulaştırma bedeller城� 城�le kamulaştırma 城�şlemler城�n城�n gerekt城�rd城�ğ城� d城�ğer g城�derler kamulaştırma taleb城�nde bulunan yönet城�c城�
ş城�rket  tarafından  öden城�r.  Bu  şek城�lde  tapuda  Haz城�ne  adına  tesc城�l  ed城�len  taşınmazlar  üzer城�nde  Mal城�ye  Bakanlığınca
kamulaştırma bedel城�n城� ödeyen yönet城�c城� ş城�rket leh城�ne bedels城�z 城�rt城�fak hakkı tes城�s ed城�l城�r.

(5) Kamulaştırmaya 城�l城�şk城�n kamu yararı kararı, yönet城�c城� ş城�rket城�n başvurusu üzer城�ne Bakanlıkça ver城�l城�r.
Bölge 城�mar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması
MADDE  20  –  (1)  Bölge  城�mar  planları  ve  城�mar  planı  değ城�ş城�kl城�kler城�,  Yönetmel城�k  hükümler城�ne  uygun  olarak

Bölgen城�n yönet城�c城� ş城�rket城�nce hazırlanır veya hazırlattırılır.
(2) Resmî Gazete’de sınır ve koord城�natları yayımlanan Bölge alanına a城�t 城�mar planlarında, Bölge alanının özell城�ğ城�

ve  城�ht城�yaçları  göz  önüne  alınarak  ArGe  Alanı  veya  Teknoloj城�k  Ürün  Üret城�m  Alanı  g城�b城�  araz城�  kullanım  kararları  yer
alab城�l城�r.

(3) İmar planı açıklama raporu ek城�nde, Bölge başvurusu 城�ç城�n tem城�n ed城�lm城�ş olan kısıtlılık belgeler城� yer alır. Ayrıca,
rapor  城�çer城�s城�nde  城�lg城�l城�  kurum  tarafından  onaylanmış  城�mar  planına  esas  jeoloj城�kjeotekn城�k  etüt  raporu  sonuç  ve  öner城�ler



bölümü 城�le 城�mar planına konu taşınmaz mallara a城�t güncel taky城�datlı tapu kayıt b城�lg城�s城� yer alır. Bakanlığa onanmak üzere
sunulacak  olan  城�mar  planı  önces城�nde,  Bölge  城�çer城�s城�nde  yer  alan  ün城�vers城�te,  Haz城�ne  ya  da  d城�ğer  kamu  kurum  veya
kuruluşlar 城�le özel hukuk tüzel k城�ş城�ler城�ne a城�t taşınmazların yönet城�c城� ş城�rket adına gerçekleşt城�r城�lm城�ş tahs城�s 城�şlem城� veya plana
muvafakat ed城�ld城�ğ城� belgelend城�r城�l城�r.

(4) Bölge 城�mar planları çerçeves城�nde oluşturulan ada ve parsellerde b城�rden fazla b城�na yapılab城�l城�r.
(5)  Bölgeye  a城�t  kentsel  tasarım  projes城�  ya  da  yerleş城�m  projes城�nde  veya  vaz城�yet  planında;  yol,  meydan,  park,

otopark, yeş城�l alan ve benzer城� göster城�mler 城�le oluşan yol ve parseller城�n koord城�nat ve kot değerler城� ayrıca Bakanlığa ver城�l城�r.
(6) Bölgeye a城�t 城�mar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g城�rer. Bakanlıkça onaylanmış Bölge 城�mar

planları beled城�ye ve mücav城�r alan sınırları 城�ç城�nde 城�se beled城�yes城�nce, dışında 城�se val城�l城�kçe tesp城�t ed城�len 城�lan yerler城�nde 城�nt城�kal
tar城�h城�nden 城�t城�baren b城�r ay süre 城�le 城�lan ed城�l城�r. Bu 城�lan yerel ve ulusal basın organları 城�le halkın b城�lg城�s城�ne  sunulur. Planlar,
kes城�nleşmes城� hal城�nde 城�lg城�l城� kurum ve kuruluşlara b城�lg城� 城�ç城�n gönder城�l城�r.

(7)  B城�r  aylık  süre  城�ç城�nde  城�mar  planlarına  城�t城�raz  ed城�leb城�l城�r.  İt城�razlar  城�lan  süres城�n城�n  b城�t城�m城�nde  城�lg城�l城�  城�dares城�nce
Bakanlığa 城�let城�l城�r. Bakanlığa 城�nt城�kal eden 城�t城�razlar 30 gün 城�ç城�nde 城�ncelenerek kes城�n karara bağlanır. İmar planı değ城�ş城�kl城�kler城�
de aynı usul ve esaslara tab城�d城�r.

(8) Yönet城�c城� ş城�rket, 3/5/1985 tar城�hl城� ve 3194 sayılı İmar Kanununa 城�l城�şk城�n 7/1/2006 tar城�hl城� ve 26046 sayılı Resmî
Gazete’de  yayımlanan  Plân  Yapımını  Yükümlenecek  Müell城�fler城�n  Yeterl城�l城�ğ城�  Hakkında  Yönetmel城�k  hükümler城�nde
bel城�rlenen  grupta  yeterl城�l城�k  belges城�ne  sah城�p  plan  müell城�f城�n城�  kend城�  bünyes城�nde  bulundurması  veya  bünyes城�ndek城�  ortağı
kamu kurumu ya da kuruluşunda çalışan yeterl城�l城�k belges城�ne  sah城�p plan müell城�f城�n城�n bulunması hal城�nde planlama grubu
oluşturarak  城�mar  planlarını  hazırlayab城�l城�r.  Bu  n城�tel城�kler城�  taşımayan  yönet城�c城�  ş城�rket,  城�mar  planlarını  yeterl城�l城�ğe  ha城�z  plan
müell城�fler城�ne veya müell城�f kuruluşlara hazırlattırab城�l城�r.

(9)  Planlanacak  her  b城�r Bölge  alanı  bütününde, maks城�mum  yüksekl城�k  serbest  bırakılmak  kaydıyla,  taban  alanı
katsayısı  yüzde  kırkı,  büyükşeh城�r  beled城�yes城�  sınırları  城�çer城�s城�nde  Emsal(E)=1,50’y城�,  d城�ğer  yerlerde  Emsal(E)=1.00’城�
geçemez. Bu Yönetmel城�k  kapsamında  tem城�n  ed城�len  kısıtlılık  belgeler城�  aynı  zamanda  城�mar  planına  esas  görüşler  olarak
değerlend城�r城�l城�r.  Bakanlık  gerekl城�  gördüğü  takd城�rde  城�lg城�l城�  kurum  ve  kuruluşlardan  城�mar  planına  esas  görüş  城�steyeb城�l城�r.
Bodrum  katlar,  cepheler城�  h城�zasındak城�  en  düşük  doğal  veya  düzelt城�lm城�ş  bahçe  kotunda  veya  üzer城�nde  kalmak,  h城�çb城�r
noktada h城�zasındak城� bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı 城�le bağımsız olarak 城�skan ed城�leb城�l城�r ve bu bağımsız bölümler
城�le ortak alanlar emsale dah城�l değ城�ld城�r.

(10)  Teknoloj城�  Gel城�şt城�rme  Bölges城�  taban  alanı  katsayısı  ve  emsal  büyüklüğü  yapı  adaları  arasında  transfer
ed城�leb城�l城�r. B城�rden fazla alanı olan Bölgelerde, Bölge alanlarının b城�t城�ş城�k ya da yakın konumda olmaları hal城�nde 城�mar planının
bütün bu alanları kapsayacak şek城�lde onaylanması şartıyla taban alanı katsayısı ve emsal büyüklüğü Bölge alanlarına a城�t
yapı adaları arasında transfer ed城�leb城�l城�r. Bu durum plan açıklama raporunda bel城�rt城�l城�r.

(11) Bölge alanı 城�lan ed城�ld城�ğ城�nde üzer城�nde b城�na var 城�se; ön, yan ve arka bahçe mesafeler城�nde f城�城�l城� durum esas alınır.
Yapı yaklaşma sınırı 城�çer城�s城�nde kalan b城�nalar ekonom城�k ömürler城�n城� tamamlayıncaya kadar kullanılab城�l城�r.

(12) Bölge kuruluşuna ya da sınır değ城�ş城�kl城�ğ城�ne yönel城�k Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımını
tak城�ben yen城� Bölge alanına a城�t 城�mar planı değ城�ş城�kl城�kler城� Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�nce hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa
sunulur.

(13) Bakanlar Kurulu kararı 城�le 城�lan ed城�len Bölge alanı 城�mar planları tek seferde yapılab城�leceğ城� g城�b城�, etaplar hal城�nde
de yapılab城�l城�r. Her b城�r etap alan m城�ktarı, o Bölge alanının yüzde otuzundan az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda
bel城�rt城�l城�r.

Bölge araz城�s城�n城�n kullanımı
MADDE  21  –  (1)  Bölge  olarak  bel城�rlenen  araz城�ler  h城�çb城�r  şek城�lde  Kanun  amacı  dışında  başka  amaçlarla

kullanılamaz.
(2) Yönet城�c城� ş城�rket, Bölgede akadem城�k, ekonom城�k ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgen城�n

toplam  yapılaşma  hakkının  yüzde  y城�rm城�beş城�n城�  aşmayacak  kes城�m城�  üzer城�nde  Bölge  amaçları  doğrultusunda
gerçekleşt城�r城�lecek faal城�yetlere etk城�nl城�k kazandırmak ve Bölgen城�n  城�ht城�yaç duyduğu ekonom城�k,  sosyal ve kültürel altyapıyı
oluşturmak üzere gerekl城� b城�na ve tes城�sler城� kurab城�l城�r, 城�şleteb城�l城�r, k城�raya vereb城�l城�r.

(3)  Bölge  城�çer城�s城�nde  yer  alan  yönet城�c城�  ş城�rket  城�le  kamu  kurumu  ya  da  kuruluşlarına  a城�t  gayr城�menkuller城�n  satışı
yapılamaz.

Parselasyon planı, 城�fraz, tevh城�t ve onay
MADDE 22 – (1) Parselasyon planları ve değ城�ş城�kl城�kler城�, 城�fraz, tevh城�t, yola terk, yoldan 城�hdas ve 城�hdas har城�taları

g城�b城�  城�mar  uygulaması  ve  değ城�ş城�kl城�k  城�şlemler城�  kes城�nleşm城�ş  uygulama  城�mar  planına  göre  yönet城�c城�  ş城�rketçe  hazırlanır  veya
hazırlatılır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g城�rer.

(2) Yukarıda bel城�rt城�len 城�mar uygulaması ve değ城�ş城�kl城�k 城�şlemler城�ne 城�l城�şk城�n har城�ta ve d城�ğer belgeler 城�lg城�l城� bölümler城�n城�n
Bakanlık  tarafından onaylanmasını  tak城�ben, 3194 sayılı Kanun kapsamında gerekl城�  olan  城�ş  ve  城�şlemler城�n  yapılması  城�ç城�n
yönet城�c城� ş城�rkete gönder城�l城�r. Yönet城�c城� ş城�rket, 城�mar uygulaması 城�şlem城�n城�n tesc城�l城�n城� tak城�ben alınacak güncel ve taky城�datlı yen城�
tapu kayıtları 城�le tekn城�k b城�lg城� ve belgeler城�n onaylı b城�rer örneğ城�n城� Bakanlığa 城�let城�r.

(3) Kes城�nleşm城�ş uygulama 城�mar planına göre, yönet城�c城� ş城�rket tarafından hazırlanan ya da hazırlatılan ve Bakanlık
tarafından  uygun  görülen  alan  tahs城�s  planı  doğrultusunda  yapı  adalarında  har城�ta  koord城�natları  üzer城�nden  g城�r城�ş城�mc城�
f城�rmalara alan tahs城�s城� yapılab城�l城�r.

Yapı ruhsatı ve 城�z城�nler城�
MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g城�ren uygulama 城�mar planına göre; araz城� kullanımı,

yapı ve tes城�sler城�n projelend城�r城�lmes城�,  城�nşası  城�le  城�lg城�l城�  ruhsat ve  城�z城�nler, bedels城�z olarak, araz城� mal城�k城�n城�n kamu kurum ya da
kuruluşu  olması  hal城�nde  veya Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�n城�n  4/1/2002  tar城�hl城�  ve  4734  sayılı  Kamu  İhale Kanununun  2  nc城�
maddes城�n城�n  b城�r城�nc城�  fıkrasının  (d)  bend城�  kapsamında  kamu  n城�tel城�ğ城�n城�  ha城�z  ş城�rket  olması  durumunda  3194  sayılı  İmar
Kanununun 26 ncı maddes城� doğrultusunda Bakanlık tarafından ver城�l城�r. Yapı ruhsatı ve yapı kullanım 城�zn城� dışındak城� d城�ğer



tüm  ruhsat ve  城�z城�nler, mevzuatı dah城�l城�nde  城�lg城�l城� kurum ve  kuruluşlarınca  ver城�l城�r. Bölge  alanının  organ城�ze  sanay城�  bölges城�
城�çer城�s城�nde yer alması durumunda, araz城� kullanımı, yapı ve tes城�sler城�n城�n projelend城�r城�lmes城�, 城�nşası ve kullanımıyla 城�lg城�l城� ruhsat
ve  城�z城�nler,  bedels城�z  olarak,  4562  sayılı  Organ城�ze  Sanay城�  Bölgeler城�  Kanununa  göre  organ城�ze  sanay城�  bölges城�  yönet城�m城�
tarafından ver城�l城�r ve Genel Müdürlüğe Bölge Yönet城�c城� Ş城�rket城� tarafından 15 gün 城�çer城�s城�nde 城�let城�l城�r.

(2) Bölge alanı 城�çer城�s城�nde yer alan kadastral parseller üzer城�nde, Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�n城�n taleb城� hal城�nde, 城�mar planı
ve bu Yönetmel城�k hükümler城�ne göre yapı ruhsatı veya yapı kullanma 城�zn城� ver城�leb城�l城�r.

(3) Bölge alanı 城�çer城�s城�nde yer alan taşınmazlar üzer城�nde yapı ruhsatı ve yapı kullanma 城�z城�n belges城� yönet城�c城� ş城�rket
adına veya yönet城�c城� ş城�rket城�n taleb城� hal城�nde araz城� mal城�k城� adına ver城�l城�r.

Teknoloj城�k ürünün yatırımı
MADDE  24  –  (1)  İşletmeler,  Bölgede  başlatıp  sonuçlandırdıkları  ArGe  veya  tasarım  projeler城�  sonucu  elde

ett城�kler城� teknoloj城�k ürünün üret城�lmes城� 城�ç城�n gerekl城� olan yatırımı, yönet城�c城� ş城�rket城�n uygun bulması ve Bakanlığın 城�z城�n vermes城�
şartıyla, herhang城� b城�r Bölge 城�çer城�s城�nde yapab城�l城�rler. Söz konusu yatırıma konu olan teknoloj城�k ürünün üret城�m 城�z城�n belgeler城�,
城�lg城�l城� kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncel城�kle ver城�l城�r. Bu yatırımlara  城�l城�şk城�n faal城�yetler, 4/1/1961
tar城�hl城�  ve  213  sayılı  Verg城�  Usul  Kanunu  gereğ城�nce  tutulması  zorunlu  defterlerde,  yatırım  yapan  城�şletmeler城�n  Bölgede
yürüttükler城� ArGe veya tasarım faal城�yetler城�nden ayrı olarak 城�zlen城�r. Bu yatırımlar neden城�yle Bölgede çalışan personel ve
bu  yatırımlarından  elde  ed城�lecek  kazançlar  Bölge  dışında  faal城�yet  gösteren  城�şletmeler城�n  ve  bunların  personel城�n城�n  tab城�
olduğu esaslara göre verg城�lend城�r城�l城�r.

(2)  Başvuru  sah城�b城�,  teknoloj城�k  ürün  yatırım  başvurusu  城�ç城�n  ek2’de  yer  alan  Teknoloj城�k  Ürün  Tanımlama
Belges城�n城� oluşturur ve yatırım alanı, mak城�ne teçh城�zat b城�lg城�s城�, yatırım mal城�yet tutarı, üret城�m teknoloj城�s城�, proses城�, proses城�n ve
ürünün neden olab城�leceğ城� çevre  k城�rl城�l城�ğ城�  城�le  çevre  ve  城�nsan  sağlığını  korumak  城�ç城�n  alınacak  tedb城�rler城�,  personel  城�ht城�yacı,
城�şletme mal城�yet城�, pazar araştırması, arıtma tes城�s城� konusu ve benzer城� başlıkları 城�çeren yatırıma yönel城�k hazırlanmış Yatırım
F城�z城�b城�l城�te Raporu 城�le b城�rl城�kte yazılı olarak yönet城�c城� ş城�rkete müracaat eder.

(3) Teknoloj城�k Ürün Tanımlama Belges城� ve Yatırım F城�z城�b城�l城�te Raporu’nun yönet城�c城� ş城�rkete tesl城�m城�n城� tak城�ben, üçü
öğret城�m  elemanı  ve  城�k城�s城�  sektör  uzmanı  olmak  üzere,  en  az  beş  k城�ş城�l城�k  Teknoloj城�k  Ürün  Değerlend城�rme  Kom城�syonu
yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  oluşturulur  ve  b城�r  ay  城�çer城�s城�nde  bu  kom城�syon  tarafından  teknoloj城�k  ürün  olup  olmadığına  ve
Bölge 城�çer城�s城�nde yatırımının uygunluğuna yönel城�k gerekl城� 城�nceleme ve değerlend城�rme yapılır.

(4) Kom城�syon yaptığı 城�ncelemede ürünle 城�lg城�l城�;
a) B城�l城�msel b城�r b城�lg城�y城� kullanmak veya gel城�şt城�rmek suret城�yle tasarlanıp tasarlanmadığı,
b) Var olan b城�r 城�ht城�yacı daha 城�y城� düzeyde karşılayıp karşılamadığı,
c) Ürünün 城�hracat veya 城�thal 城�kames城� potans城�yel城�n城�n olup olmadığı,
ç) Yaşam standardının yükselmes城�ne katkıda bulunup bulunmayacağı,
d) Sah城�p olduğu tekn城�k özell城�kler城�n veya farklılıklarının teknoloj城�k düzeydek城� yen城�l城�kç城�l城�ğ城� tems城�l ed城�p etmed城�ğ城�,
e) Ürün malzemeler城�n城�n, parçalarının ve yer城�ne get城�rd城�ğ城� 城�şlev/城�şlevler城�n b城�rb城�r城�yle uyum göster城�p göstermed城�ğ城�,
f) Ürünün tasarım özell城�kler城�n城�n gel城�şt城�rmeye açık olup olmadığı,
g) Ürünün p城�yasa standartlarına ve 城�lg城�l城� yönetmel城�klere uygun olarak test ed城�l城�p ed城�lmed城�ğ城�,
ğ) Üret城�m ve üret城�m sürec城�n城�n çevreye olumsuz etk城�s城� olup olmayacağı,
hususlarında değerlend城�r城�r.
(5) Genel Müdürlükçe 城�lan ed城�len yüksek teknoloj城� alanlarında teknoloj城�k ürün yatırımına 城�z城�n ver城�l城�r.
(6) Teknoloj城�k ürün yatırımı 城�ç城�n gerekl城� olan b城�na ve tes城�s yapılaşma m城�ktarı Bölgen城�n toplam yapılaşma hakkının

yüzde otuzbeş城�nden fazla olamaz. B城�rden fazla alanı olan Bölgelerde bu tes城�sler城�n yapılaşma hakkı her b城�r Bölge alanı 城�ç城�n
ayrı hesaplanır.

(7)  Teknoloj城�k  ürünün  yatırım  taleb城�n城�n  Teknoloj城�k  Ürün  Değerlend城�rme  Kom城�syonu  tarafından  olumsuz
bulunması  hal城�nde  sonuç  başvuru  sah城�b城�ne  yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  yazılı  olarak  b城�ld城�r城�l城�r.  Değerlend城�rmen城�n  olumlu
bulunması durumunda, yönet城�c城� ş城�rket城�n uygun görüşü 城�le b城�rl城�kte, Teknoloj城�k Ürün Değerlend城�rme Kom城�syon Raporu,
teknoloj城�k  ürün  yatırımının  yapılacağı  b城�nanın  da  göster城�ld城�ğ城�  Bölge  alanının  tümünü  kapsayan  vaz城�yet  planı  城�le  aynı
b城�naya  城�l城�şk城�n  uygulama  projeler城�  yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  yatırım  城�zn城�  城�ç城�n  Bakanlığa  城�let城�l城�r.  Bakanlık, Kanun  ve  bu
Yönetmel城�k  çerçeves城�nde  yatırım  taleb城�n城�  城�nceler  ve  uygun  bulması  durumunda  yönet城�c城�  ş城�rkete  b城�ld城�r城�r.  Bu  b城�ld城�r城�m城�
tak城�ben,  üret城�m  yapmak  城�steyen  城�şletmelere Kanun,  bu Yönetmel城�k  ve Bölge  城�şletme  yönerges城�ne  uygun  olarak  Bölge
yönet城�c城� ş城�rket城�nce yer tahs城�s城� yapılır. İlg城�l城� kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekl城� üret城�m 城�z城�n belgeler城� Bölge yönet城�c城�
ş城�rket城� aracılığı 城�le Genel Müdürlüğe 城�let城�l城�r.

D城�ğer hususlar
MADDE 25 –  (1)  Bu Yönetmel城�kte  yer  almayan  城�mar  planı  yapımı,  rev城�zyonu  ve  değ城�ş城�kl城�kler城�,  parselasyon

planı  yapımı  ve  değ城�ş城�kl城�kler城�,  uygulama  projeler城�,  yapılaşma,  yapı  ruhsatı  ve  yapı  kullanım  城�z城�n  belges城�yle  城�lg城�l城�
hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 城�lg城�l城� yönetmel城�k hükümler城� uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler

Bölgelere kullandırılacak ödenek
MADDE 26 – (1) Bölgeler 城�ç城�n gerekl城� olan araz城� ve b城�na tem城�n城� 城�le planlama ve projelend城�rme, alt yapı ve üst

yapının  城�nşası,  ayrıca  ArGe  ve  yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yetler城�n城�  desteklemeye  yönel城�k  yönet城�c城�  ş城�rketçe
yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları,  teknoloj城�  transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城� programları  城�le
城�lg城�l城� harcamalar yönet城�c城� ş城�rket tarafından karşılanır.

(2) Bölgelerde; alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşasına 城�l城�şk城�n g城�derler 城�le ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城�
城�le tasarım faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城� ş城�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloj城�
transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve  teknoloj城�  城�ş  b城�rl城�ğ城�  programları  城�le  城�lg城�l城� Bölge  城�çer城�s城�nde gerçekleşt城�r城�len  eğ城�t城�m  g城�derler城�n城�n,
Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�nce  karşılanamayan  kısmı,  yardım  amacıyla,  Bakanlık  bütçes城�ne  konulan  ödenekle  sınırlı  olmak



üzere karşılanab城�l城�r. Bölgelere kullandırılmak amacıyla Bakanlık bütçes城�ne konulan ödenekler yıllık yatırım programında
yer alır ve Mal城�ye Bakanlığınca bel城�rlenen harcama programları dâh城�l城�nde kullanılır.

(3) Kanun kapsamında, Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�ne aktarılan destek h城�be şekl城�nde olup karşılıksızdır.
(4) Bakanlık bütçes城�ne konulan ödenek a城�t olduğu mal城� yıl 城�çer城�s城�nde kullandırılır.
(5) Bölgelere aktarılan destek tutarı Kanunda bel城�rt城�len tahs城�s amacı dışında kullanılamaz.
(6)  Projeler城�n  城�lerleme  hızlarına  göre,  yıl  城�çer城�s城�nde  ayrılan  ödeneğ城�n  yeters城�z  olması  durumunda  Kalkınma

Bakanlığından ek ödenek taleb城�nde bulunulab城�l城�r.
(7) Kanun kapsamında Bakanlık bütçes城�ne tahs城�s ed城�len ödeneğ城�n, 城�ht城�yaç olması hal城�nde Doğu Anadolu Projes城�

(DAP),  Güney  Doğu  Anadolu  Projes城�  (GAP),  Konya  Ovası  Projes城�  (KOP)  ve  Doğu  Karaden城�z  Projes城�  (DOKAP)
kapsamındak城�  城�ller  城�le  d城�ğer  城�llerde  yer  alan  Bölgeler  arasında  Yılı  Programının  Uygulanması,  Koord城�nasyonu  ve
İzlenmes城�ne Da城�r Karara uygun olarak Kalkınma Bakanlığının 城�zn城� alınmak suret城�yle b城�rb城�rler城�ne aktarımı yapılab城�l城�r.

(8) Teknoloj城� gel城�şt城�rme bölgeler城�ne kullandırılacak kaynak, Bakanlık bütçes城�n城�n 城�lg城�l城� tert城�b城�ne konulan ödenekten
teşekkül eder.

(9) Yönet城�c城�  ş城�rket  ve  g城�r城�ş城�mc城�ler Bölgedek城�  faal城�yetler城�nde  kamu  kurum  ve  kuruluşları  城�le  yabancı  kuruluşlar
tarafından ver城�len 城�ç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de 城�lg城�l城� mevzuatların 城�z城�n verd城�ğ城� ölçüde yararlanab城�l城�rler.

Bakanlık bütçe ödeneğ城�n城�n tesp城�t城� ve destek taleb城�
MADDE 27 – (1) Destek taleb城�nde bulunacak yönet城�c城� ş城�rket taleb城�n城�, her yatırım yılı  城�ç城�n, Genel Müdürlükten

tem城�n  ed城�lecek  Bölge  Yatırım  Harcamalarının  Yıllara  Göre  Dağılımı  Tablosundak城�  ödenek  kapsamına  g城�ren  kısımları
doldurarak, destek taleb城�nde bulunduğu alt yapı,  城�dare b城�nası, kuluçka merkez城�  城�nşası  城�le kuluçka programları,  teknoloj城�
transfer  of城�s城�  h城�zmetler城�  ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城�  programlarına  城�l城�şk城�n  城�ht城�yaç  anal城�z  raporunu  da  ödenek  talep  tablosuna
ekleyerek Genel Müdürlüğe 城�let城�r.

(2) Destek taleb城� yıllık olarak b城�r sonrak城� yatırım yılından 城�t城�baren üç yıl 城�ç城�n, 城�ç城�nde bulunulan yılın en geç N城�san
ayı sonuna kadar yapılır. Bölgeler, yılı 城�çer城�s城�nde daha sonra da destek taleb城�nde bulunab城�l城�r.

(3) Bakanlık, Bölgeler城�n; alt yapı, 城�dare b城�nası, kuluçka merkez城� 城�nşası ve ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城� 城�le tasarım
faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城�  ş城�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları,  teknoloj城�  transfer
of城�s城� h城�zmetler城� ve teknoloj城� 城�şb城�rl城�ğ城� programları 城�le 城�lg城�l城� destek talepler城�n城�, bütçe 城�mkanları doğrultusunda değerlend城�rerek
Bakanlığın yatırım bütçe tekl城�f城� 城�le b城�rl城�kte Kalkınma Bakanlığına b城�ld城�r城�r.

(4)  Yönet城�c城�  ş城�rket,  Bölge  alanlarında  b城�r  an  önce  faal城�yete  geç城�lmes城�  城�ç城�n  ya  da  faal城�yete  geç城�lm城�ş  Bölge
alanlarında 城�ht城�yaç duyulan; alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�le 城�lg城�l城� g城�derler城�n karşılanamayan kısmı 城�ç城�n
Genel Müdürlüğe destek taleb城�nde bulunab城�l城�r.

(5) Faal城�yete geç城�lm城�ş Bölge alanları 城�çer城�s城�nde mevcut kuluçka merkezler城� taleb城� karşılayamaz duruma geld城�ğ城�nde,
yönet城�c城� ş城�rket,  yen城�  kuluçka merkez城�  b城�nası  城�nşaatı  城�ç城�n Bakanlığa  ayrıca  destek  taleb城�nde  bulunab城�l城�r. Destek  taleb城�ne,
yen城� b城�r kuluçka merkez城� kurulmasına 城�ht城�yaç olduğunu gösteren 城�ht城�yaç anal城�z城� raporu da eklen城�r.

(6) Yönet城�c城�  ş城�rket  ayrıca, ArGe ve yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yetler城�n城�  desteklemeye yönel城�k,  kuluçka
programları,  teknoloj城�  transfer  of城�s城�  h城�zmetler城�  ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城�  programları  kapsamında  Bölge  sınırları  城�çer城�s城�nde
yapılacak eğ城�t城�m g城�derler城� 城�ç城�n Genel Müdürlüğe destek taleb城�nde bulunab城�l城�r.

Destek taleb城�n城�n değerlend城�r城�lmes城�
MADDE 28 – (1) Bakanlık; alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�le ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城� 城�le

tasarım  faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城�  ş城�rketçe yürütülen veya  yürütülecek  kuluçka  programları,  teknoloj城�
transfer  of城�s城�  h城�zmetler城�  ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城�  programları  城�le  城�lg城�l城�  destek  taleb城�n城�  değerlend城�r城�r  ve  gerekl城�  gördüğü
durumda Bölgede 城�ncelemelerde bulunur.

(2)  Bölgeler  城�ç城�n  gerekl城�  alt  yapı,  城�dare  b城�nası  ve  kuluçka  merkez城�  城�nşasına  yönel城�k  yapılan  destek  taleb城�n城�n
değerlend城�r城�leb城�lmes城� 城�ç城�n;

a) Yönet城�c城� ş城�rket kuruluşunun gerçekleşm城�ş,
b) İmar planlarının onaylanmış,
c) Proje kapsamında yapılacak  城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城�  城�nşaatları  城�le  城�lg城�l城�  uygulama projeler城� Bakanlık

tarafından onaylanmış,
ç) İnşaat ruhsatının alınmış,
olması  şartı  aranır.  Resmî  Gazete’de  yayımı  önces城�nde  Bölge  alanında  b城�na  var  城�se  bu  durumda  ruhsat  şartı

aranmaz.  Bu  b城�nanın  ruhsatlı  hale  get城�r城�lmes城�  城�ç城�n  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�  tarafından  gerekl城�  başvurular  yazılı  ve/veya
elektron城�k ortamda Genel Müdürlüğe yapılır ve b城�nanın ruhsatlı hale get城�r城�lmes城� sağlanır. Ancak, ruhsat 城�şlemler城� destek
aktarımına engel teşk城�l etmez.

(3) Alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�ç城�n Ek3’te bel城�rt城�len 城�ş ve 城�şlemlere uygun olmaması hal城�nde
Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�nce yapılan destek taleb城� değerlend城�rmeye alınmaz.

(4) ArGe ve yen城�l城�k faal城�yetler城�  城�le  tasarım faal城�yetler城�n城� desteklemeye yönel城�k yönet城�c城�  ş城�rketçe yürütülen veya
yürütülecek kuluçka programları,  teknoloj城�  transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve  teknoloj城�  城�ş  b城�rl城�ğ城�  programlarına  yönel城�k  destek
taleb城�n城�n değerlend城�r城�leb城�lmes城� 城�ç城�n;

a) Yönet城�c城� ş城�rket kuruluşunun gerçekleşm城�ş,
b) Bölgen城�n faal城�yete geçm城�ş,
c) Kuluçka merkez城�n城�n veya teknoloj城� transfer of城�s城�n城�n (b城�r城�m城�n城�n) kurulmuş,
ç) Programların/H城�zmetler城�n Bölge  sınırları  城�çer城�s城�nde  başka  ş城�rket  ya  da  ortağı  olduğu  ş城�rket  tarafından  değ城�l,

Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�n城�n b城�zat城�h城� kend城�s城� tarafından yapılmış,
d) Bölge sınırları 城�çer城�s城�nde eğ城�t城�m kalem城�ne yönel城�k destek taleb城�nde bulunulmuş,
e) Yapılan harcamalara  esas  fatura veya harcama belges城� ya da  城�lg城�l城�  faal城�yet城�n yapılacağına da城�r yönet城�c城�  ş城�rket

yönet城�m kurulu kararının,



olması şartı aranır.
(5) Bölgelerden gelen destek talepler城�n城�n değerlend城�r城�lmes城� amacıyla; Bölgen城�n faal城�yete geç城�p geçmed城�ğ城�, öncek城�

yıllar  城�t城�bar城�yle  ödenek  kullandırılıp  kullandırılmadığı,  yılı  城�çer城�s城�nde  yapılan  haked城�ş  destek  talep m城�ktarları  城�le  b城�rl城�kte
d城�ğer 城�sten城�len b城�lg城� ve belgeler hakkında Bakanlık Makamı b城�lg城�lend城�r城�l城�r.

(6) Alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�le 城�lg城�l城� destek talepler城�ne 城�l城�şk城�n haked城�ş tar城�hler城�, ayrıca Ar
Ge  ve  yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yetler城�n城�  desteklemeye  yönel城�k  yönet城�c城�  ş城�rketçe  yürütülen  veya  yürütülecek
kuluçka programları,  teknoloj城�  transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve  teknoloj城�  城�şb城�rl城�ğ城� programlarına destek  taleb城�ne  城�l城�şk城�n  fatura
veya harcama belges城� veya Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� yönet城�m kurulu kararı tar城�hler城�, Genel Müdürlüğe 城�nt城�kal ett城�r城�ld城�ğ城� yıla
a城�t olmak şartıyla destek talepler城� değerlend城�rmeye alınır.

Destek taleb城�ne esas haked城�ş raporlarının 城�ncelenmes城�
MADDE 29 – (1) Haked城�ş raporlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009

tar城�hl城� ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşler城� İhaleler城� Uygulama Yönetmel城�ğ城� ek城�nde yer
alan Yapım İşler城� Genel Şartnames城� hükümler城� kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�n城�n bel城�rled城�ğ城�
fenn城� mesulce hazırlanan haked城�ş raporu yönet城�c城� ş城�rket ya da Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� ortağı ün城�vers城�ten城�n yapı 城�şler城� da城�res城�
başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahh城�t f城�rmayla aralarında düzenlenm城�ş sözleşmen城�n b城�r nüshası ve kes城�lm城�ş
城�se faturası 城�le b城�rl城�kte Genel Müdürlüğe 城�let城�l城�r. Ayrıca, haked城�ş raporu ek城�nde, ödenek taleb城�nde bulunulan 城�ş 城�ç城�n kamu
ya  da  özel  kurum  veya  kuruluşlardan  herhang城�  b城�r城�nden  h城�be  suret城�nde  destek  alınmadığına  da城�r  Bölge  yönet城�c城�
ş城�rket城�nden alınmış  taahhütname  belges城�  yer  alır.  Bu madde  hükmüne  ve Ek3’tek城�  hususlara  göre  eks城�k olan haked城�ş
raporları değerlend城�rmeye alınmaz ve tamamlatılmak üzere Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�ne 城�ade ed城�l城�r.

(2)  Genel  Müdürlükçe  görevlend城�r城�lecek  tekn城�k  personel  tarafından  haked城�ş  raporları  mahall城�nde  城�ncelenerek,
城�nceleme raporu tanz城�m ed城�l城�r. İnceleme raporu ve ekler城�n城�n her b城�r sayfası, 城�ncelemey城� yapan tekn城�k personel tarafından
yazılı veya elektron城�k ortamda 城�mzalanır ya da paraflanır. Mahall城�nde f城�城�len yapılmayan 城�malatların veya 城�malata yönel城�k
olmak üzere f城�城�len yer城�nde görülmeyen 城�hzarat bedel城� haked城�ş raporlarından çıkarılır.

(3) Bakanlıktan destek talep ed城�lecek 城�ş 城�ç城�n yapılacak 城�halelerde; saydamlığı, rekabet城�, eş城�t muamele, güven城�rl城�ğ城�,
g城�zl城�l城�ğ城�,  kamuoyu  denet城�m城�n城�,  城�ht城�yaçların  uygun  şartlarla  ve  zamanında  karşılanmasını  ve  kaynakların  ver城�ml城�
kullanılmasını  sağlamak  amacıyla,  5/1/2002  tar城�hl城�  ve  4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeler城�  Kanununa  göre  kıyasen
yapılan  anahtar  tesl城�m城�  götürü  bedel  veya  b城�r城�m  f城�yat  sözleşmeye  bağlanan  yapım  城�şler城�  城�le  城�lg城�l城�  haked城�ş  raporlarında
Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� tarafından görevlend城�r城�len yapı denet城�m elemanlarının 城�mzası ve yetk城�l城� makamın onayı aranır, aks城�
durumda ödeme yapılmaz.

(4) Alt yapı, 城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城� 城�nşası 城�le 城�lg城�l城� Bakanlığa 城�let城�lm城�ş olan 城�ş城�n 城�hale bedel城� 100.000 TL
ve altındak城� haked城�ş raporları 城�le Bölge alanının Resmî Gazete’de yayımı sonrasında 城�nşası tamamlanan b城�naların her türlü
tam城�rat ve tad城�latları 城�le 城�lg城�l城� Bakanlığa 城�let城�lm城�ş olan haked城�ş raporları değerlend城�rmeye alınmaz.

(5)  Bölge  alanının  城�lanı  önces城�nde  yapımı  tamamlanmış  olan  mevcut  b城�naların  tam城�rat  ve  tad城�latlarına  yönel城�k
hazırlanmış olan haked城�ş raporu destek talepler城� değerlend城�rmeye alınır.

Desteğ城�n ödenmes城�
MADDE 30 – (1) Alt yapı,  城�dare b城�nası ve kuluçka merkez城�  城�nşası  城�le  城�lg城�l城� ödemelerde haked城�ş  raporları  城�lg城�l城�

tekn城�k  personel  ve  yetk城�l城� makamca onaylandıktan, ArGe ve  yen城�l城�k  faal城�yetler城�  城�le  tasarım  faal城�yetler城�n城�  desteklemeye
yönel城�k yönet城�c城� ş城�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloj城� transfer of城�s城� h城�zmetler城� ve teknoloj城�
城�şb城�rl城�ğ城� programları 城�le 城�lg城�l城� ödemelerde 城�se yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belges城� ya da 城�lg城�l城� faal城�yet城�n
yapılacağına  da城�r  yönet城�c城�  ş城�rket  yönet城�m  kurulu  kararı  城�lg城�l城�  da城�re  başkanlığınca  görüldükten  ve  ödeneğ城�n  Bölgelere
kullandırılması  城�ç城�n  Bakan  Oluru  alındıktan  sonra  城�lg城�l城�  harcama  b城�r城�m城�nce,  ödeme  emr城�  belges城�  düzenlenerek  ödeme
yapılmak üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 城�let城�l城�r.

(2) Yönet城�c城� ş城�rket, hesabına aktarılan destek tutarının, Kanun ve Yönetmel城�ğe uygun olmadığının ya da yer城�nde
harcanılmadığının  Bakanlıkça  tesp城�t  ed城�lmes城�  hal城�nde,  ödeme  yapıldığı  tar城�hten  城�t城�baren  genel  hükümlere  göre
hesaplanacak yasal fa城�z城�yle b城�rl城�kte 城�ades城�n城� yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulama Projeler城� 城�le İlg城�l城� Esaslar, Alt Yapı, Yönet城�c城� Ş城�rket城�n Proje Sorumluluğu ve

Projeler城�n İncelenmes城�
Uygulama projeler城� 城�le 城�lg城�l城� esaslar
MADDE 31 – (1) Bölge 城�çer城�s城�ndek城� tüm yapılara 城�l城�şk城�n uygulama projeler城� 3194 sayılı İmar Kanunu ve 城�lg城�l城�

yönetmel城�k hükümler城� çerçeves城�nde yönet城�c城� ş城�rketçe hazırlanır ya da hazırlatılır.
(2)  Yönet城�c城�  ş城�rket,  Bölge  城�çer城�s城�nde  yapılacak  veya  yaptırılacak  yapılara  城�l城�şk城�n  uygulama  projeler城�n城�  Genel

Müdürlüğe 城�let城�r.
(3) Paftalar  üzer城�nde;  proje  yüklen城�c城�s城�n城�n ve meslek城�  sorumlusu m城�mar  ve mühend城�sler城�n  adı,  soyadı,  unvanı,

s城�c城�l numarası, verg城� da城�res城� ve verg城� numarası yazılı olur ve tüm sorumluların 城�mzaları bulunur.
Alt yapı
MADDE 32 – (1) Kanun ve Yönetmel城�k kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;
a) Kanal城�zasyon,
b) Yağmur suyu şebekes城�,
c) Yangın suyu şebekes城�, 城�hbar ve 城�kaz s城�stemler城�,
ç) Drenaj,
d) Tem城�z su, p城�s su ve sulama suyu şebekes城� ve su ver城�ml城�l城�ğ城�ne yönel城�k önlemler, su veya fossept城�k kuyusu,
e) Geç城�c城� atık su depolama alanı ve b城�yoloj城�k ve k城�myasal atık su arıtma tes城�s城�,
f) Elektr城�k, kes城�nt城�s城�z güç s城�stem城�, jeneratör, enerj城� üret城�m tes城�sler城� ve enerj城� ver城�ml城�l城�ğ城�ne yönel城�k önlemler,
g) Yol, otopark, çevre düzenlemes城� ve peyzaj,



ğ) Doğal gaz,
h) Isıtma ve havalandırma,
ı) İlet城�ş城�m, b城�lg城� 城�şlem ve b城�lg城� yönet城�m altyapısı,
城�) Bölge 城�ç城� veya çevres城� aydınlatma,
j) Bölge 城�ç城� veya çevre güvenl城�k/alarm s城�stemler城�,
k) Bölge 城�ç城� nükleer tes城�slerden,
oluşur.
Yönet城�c城� ş城�rket城�n proje sorumluluğu
MADDE 33 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket城�n proje sorumluluğu aşağıda bel城�rt城�lm城�şt城�r:
a) Uygulama projeler城�, tekn城�k sorumluluğu yönet城�c城� ş城�rket tarafından bel城�rlenecek proje müell城�f城�ne ve fenn城� mesule

a城�t olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmel城�kler城�, 城�mar planı, fen, sağlık ve çevre şartları 城�le 城�lg城�l城� d城�ğer kanun,
tüzük  ve  yönetmel城�k  hükümler城�ne  ve  Türk  Standartları  Enst城�tüsü  tarafından  bel城�rlenen  standartlara  ve  tekn城�k  şartlara
uygun olarak yönet城�c城� ş城�rket tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve onanmak üzere Bakanlığa sunulur. Şartnamede yer
almayan, 城�ş ya da projelend城�rme sırasında ortaya çıkan özel durumlar ve 城�lave çalışmalar 城�ç城�n Genel Müdürlüğün vereceğ城�
özel tal城�matlar geçerl城�d城�r. Uygulama projeler城�, Bölge alanının organ城�ze sanay城� bölges城� 城�çer城�s城�nde yer alması durumunda 城�se
4562 sayılı Organ城�ze Sanay城� Bölgeler城� Kanununa göre organ城�ze sanay城� bölges城� yönet城�m城�ne sunulur.

b)  Devam  eden  城�nşaat  城�le  城�lg城�l城�  yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  değ城�ş城�kl城�k  yapılmak  城�sten城�ld城�ğ城�nde  gerekçeler城�  城�le
Bakanlığa başvurularak 城�z城�n alınır. Bu durumda;

1) Değ城�ş城�kl城�k projen城�n bütününde 城�se, m城�mar城� projen城�n yen城�den düzenlenmes城�,
2)  Bu  değ城�ş城�kl城�k  stat城�k  hesap  ve  projelerde  de  değ城�ş城�kl城�k  gerekt城�r城�yorsa,  bunların  da  gerekenler城�n城�n  yen城�den

düzenlenmes城�,
3) Yapılacak değ城�ş城�kl城�k bel城�rl城� katlara 城�nt城�kal ed城�yorsa sadece o kat planlarının, b城�r katın bel城�rl城� b城�r kısmına a城�t 城�se

sadece bu kısmın tad城�lat planının hazırlanması,
4) Zorunlu olarak değ城�ş城�kl城�ğe uğrayan projeler城�n her b城�r城�  城�ç城�n değ城�ş城�kl城�k  sebeb城�n城�  城�çeren b城�r  rapor ek城�nde Genel

Müdürlüğe 城�braz ed城�lmes城�,
zorunludur.
Projeler城�n 城�ncelenmes城�
MADDE 34 – (1) Tekn城�k sorumluluğu yönet城�c城� ş城�rket tarafından bel城�rlenecek proje müell城�f城� ve fenn城� mesule a城�t

olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümler城�ne uygun olarak Bölge Yönet城�c城� Ş城�rket城�nce hazırlanan veya hazırlattırılan
uygulama projeler城� Bakanlık tarafından 30 gün 城�ç城�nde 城�ncelen城�r ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eks城�kl城�k tesp城�t ed城�lmes城�
hal城�nde uygulama projeler城� düzelt城�lmek üzere yönet城�c城� ş城�rkete 城�ade ed城�l城�r. Bölge alanının organ城�ze sanay城� bölges城� 城�çer城�s城�nde
yer  alması  durumunda  城�se  uygulama  projeler城�  4562  sayılı Organ城�ze  Sanay城�  Bölgeler城� Kanununa  göre  organ城�ze  sanay城�
bölges城� tarafından 城�ncelen城�r ve onaylanarak ruhsata bağlanır, uygulama projeler城�n城�n b城�rer suret城� Yönet城�c城� ş城�rket tarafından
15 城�ş günü 城�ç城�nde Genel Müdürlüğe 城�let城�l城�r.

ALTINCI BÖLÜM
Muaf城�yet, İnd城�r城�m ve İst城�snalar, Bölgen城�n İzlenmes城� ve Denet城�m城�

Muaf城�yet, 城�nd城�r城�m ve 城�st城�snalar
MADDE 35 – (1) Bölgede muaf城�yet, 城�st城�sna ve 城�nd城�r城�m uygulamasına 城�l城�şk城�n esaslar aşağıda bel城�rt城�lm城�şt城�r:
a) Yönet城�c城�  ş城�rketler城�n, Kanunun uygulanması  城�le  城�lg城�l城�  her  türlü  faal城�yetler城�  sonucunda  elde  ett城�kler城�  kazançları

31/12/2023 tar城�h城�ne kadar kurumlar verg城�s城�nden müstesnadır. Yönet城�c城� ş城�rket, bu 城�st城�snaların uygulanab城�lmes城� 城�ç城�n bağlı
bulunduğu verg城� da城�res城�ne başvuruda bulunur. Yönet城�c城� ş城�rket, ayrıca, Kanunun uygulanması 城�le 城�lg城�l城� olarak düzenlenen
kâğıtlar  yönünden  damga  verg城�s城�nden,  yapılan  城�şlemler  bakımından  harçlardan  ve Bölge  alanı  城�çer城�s城�nde  sah城�p  olduğu
taşınmazlar dolayısıyla emlak verg城�s城�nden muaftır.

b) Bölgede faal城�yet gösteren gel城�r ve kurumlar verg城�s城� mükellefler城�n城�n, münhasıran bu Bölgedek城� yazılım, tasarım
veya ArGe faal城�yetler城�nden elde ett城�kler城� kazançları 31/12/2023 tar城�h城�ne kadar gel城�r ve kurumlar verg城�s城�nden müstesnadır.
Bu  城�st城�snanın  uygulanab城�lmes城�  城�ç城�n  mükellefler  bağlı  bulundukları  verg城�  da城�res城�ne  başvuruda  bulunurlar.  Söz  konusu
城�st城�snanın uygulanab城�lmes城� 城�ç城�n bu başvuruya, yönet城�c城� ş城�rketten alınacak olan verg城� mükellef城�n城�n Bölgede yer aldığını ve
mükellef城�n faal城�yet alanlarını gösteren belgeler de eklen城�r.

c)  Bölgede  çalışan;  ArGe,  tasarım  ve  destek  personel城�n城�n  bu  görevler城�  城�le  城�lg城�l城�  ücretler城�  31/12/2023  tar城�h城�ne
kadar  her  türlü  verg城�den  müstesnadır.  Gel城�r  verg城�s城�  stopajı  ve  s城�gorta  pr城�m城�  城�şveren  h城�sses城�ne  城�l城�şk城�n  teşv城�klerden
yararlanacak  olan  destek  personel城�  sayısı  toplam  ArGe  ve  tasarım  personel城�  sayısının  yüzde  onunu  aşamaz.  Destek
personel城�  sayısı  hesabında küsuratlı  sayılar b城�r  üst  tamsayıya  城�blağ  ed城�l城�r. Destek personel城�  sayısının  toplam ArGe ve
tasarım personel城� sayısının yüzde onunu aşması hâl城�nde, brüt ücret城� en az olan destek personel城�n城�n ücret城�nden başlamak
üzere her türlü verg城� 城�st城�snası uygulanır. Brüt ücretler城�n aynı olması hâl城�nde, ücret城�ne her türlü verg城� 城�st城�snası uygulanacak
destek personel城� 城�se çalıştığı g城�r城�ş城�mc城� f城�rma tarafından bel城�rlen城�r. Hak kazanılmış hafta tat城�l城� ve yıllık ücretl城� 城�z城�n süreler城� 城�le
17/3/1981 tar城�hl城� ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tat城�ller Hakkında Kanunda bel城�rt城�len tat城�l günler城�ne 城�sabet eden
ücretler de bu 城�st城�sna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar b城�r üst tamsayıya 城�blağ ed城�l城�r. Haftalık kırk beş saat城�n
üzer城�ndek城�  ve  ek  çalışma  süreler城�ne  城�l城�şk城�n  ücretler  bu  城�st城�snadan  faydalanamaz.  Yönet城�c城�  ş城�rket,  ücret城�  gel城�r  verg城�s城�
城�st城�snasından yararlanan k城�ş城�ler城�n Bölgede f城�城�len çalışıp çalışmadığını denetler. Bu  城�st城�snanın uygulanab城�lmes城�  城�ç城�n,  城�lg城�l城�
g城�r城�ş城�mc城�, Bölgede  çalışan  ve  bu Yönetmel城�ğe  göre  tanımlanmış  tüm ArGe,  tasarım  ve  destek  personel城�n城�,  ArGe  ve
tasarım  projeler城�ndek城�  görev  tanımlarını,  n城�tel城�k  ve  çalışma  süreler城�n城�  gösteren  l城�stey城�  aylık  olarak  yönet城�c城�  ş城�rkete
onaylatır, 城�nceleme ve denet城�mlerde 城�braz ed城�lmek üzere saklar. Bölgede çalışan personel城�n 城�st城�sna kapsamı dışındak城� net
ücret  ödemeler城�n城�n  brüte  城�blağ  ed城�lecek  verg城�s城�n城�n  hesaplanması,  bu  hesaplama  yapılırken  Kanunla  sağlanan  verg城�
teşv城�kler城�n城�n d城�kkate alınmaması gerek城�r. ArGe, tasarım ve destek personel城�n城�n bu Kanun kapsamında elde ett城�ğ城� ücret,



pr城�m,  城�kram城�ye  ve  benzer城�  ödemeler  de  城�st城�sna  kapsamına  dâh城�ld城�r.  Bu  bent  kapsamındak城�  saat,  oran,  süre,  ücret  g城�b城�
konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.

ç) Atık su arıtma tes城�s城� 城�şleten Bölgelerden, beled城�yelerce atık su bedel城� alınmaz.
d)  Bölge  城�çer城�s城�nde  faal城�yette  bulunan  gel城�r  veya  kurumlar  verg城�s城�  mükellefler城�,  yazılım,  tasarım  veya  ArGe

faal城�yetler城� dolayısıyla 4691  sayılı Kanunda yer  alan verg城�sel  teşv城�klerden bütün hal城�nde yararlanab城�l城�rler. Bu durumda
aynı yazılım veya ArGe veya tasarım projes城� 城�ç城�n 13/6/2006 tar城�hl城� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg城�s城� Kanunu, 31/12/1960
tar城�hl城� ve 193 sayılı Gel城�r Verg城�s城� Kanunu 城�le 5746 sayılı Araştırma, Gel城�şt城�rme ve Tasarım Faal城�yetler城�n城�n Desteklenmes城�
Hakkında Kanunda yer alan verg城�sel teşv城�klerden ayrıca yararlanamazlar.

e)  Bölgede  yer  alan  城�şletmelerde  çalışan  ArGe  ve  tasarım  personel城�n城�n  bu  Bölgelerde  yürüttüğü  projelerle
doğrudan 城�lg城�l城� olmak şartıyla, proje kapsamındak城� faal城�yetler城�n b城�r kısmının Bölge dışında yürütülmes城�n城�n zorunlu olduğu
durumlarda Bölge dışındak城� bu faal城�yetlere 城�l城�şk城�n ücretler城�n城�n yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı
ayrı veya b城�rl城�kte bel城�rlenecek kısmı gel城�r verg城�s城� stopajı teşv城�k城� kapsamında değerlend城�r城�l城�r. Bu bent kapsamında teşv城�kten
yararlanılması  城�ç城�n  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�n城�n  onayının  alınması  ve  Bakanlığın  b城�lg城�lend城�r城�lmes城�  zorunludur.  Yönet城�c城�
ş城�rket城�n  onayı  城�le Bölge  dışında  geç城�r城�len  süren城�n Bölgede  yürütülen  görevle  城�lg城�l城�  olmadığının  tesp城�t  ed城�lmes城�  hal城�nde,
z城�yaa  uğratılan  verg城�  ve  buna  城�l城�şk城�n  cezalardan  城�lg城�l城�  城�şletme  sorumludur.  Bu  bent  kapsamındak城�  城�st城�snanın
uygulanab城�lmes城� 城�ç城�n;

1) G城�r城�ş城�mc城�n城�n yürüttüğü yazılım veya ArGe veya tasarım projes城�n城�n b城�r kısmının Bölge dışında yürütülmes城�n城�n
zorunlu olduğu hallerde, g城�r城�ş城�mc城� ş城�rket, yazılım veya ArGe veya tasarım projes城�n城�n Bölge dışında geç城�r城�lmes城� gereken
kısımlarına 城�l城�şk城�n gerekçel城� tekl城�f城� 城�le çalışanların projeler 城�t城�barıyla sayıları ve n城�tel城�kler城�, bu personel城�n projelerde görev
aldığı süreler, ücretler城�ne 城�l城�şk城�n b城�lg城�y城� yönet城�c城� ş城�rkete sunar.

2) G城�r城�ş城�mc城�  tarafından sunulan gerekçel城�  tekl城�f yönet城�c城�  ş城�rket  tarafından  城�ncelen城�r ve  söz konusu yazılım veya
ArGe  veya  tasarım  projes城�n城�n  b城�r  kısmının  Bölge  城�ç城�nde  yürütülemeyeceğ城�n城�n  (Bölge  dışında  yapılmasının  zorunlu
olduğunun) tesp城�t ed城�lmes城� 城�le Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya ArGe faal城�yetler城�n城�n Bölgede yürütülen aynı
yazılım veya ArGe veya  tasarım projes城� kapsamında olduğunun  tesp城�t ed城�lmes城� şartıyla, gerekçel城�  tekl城�f yönet城�c城� ş城�rket
tarafından onaylanır.

3) Bölgede çalışan ArGe veya tasarım personel城�n城�n, yürüttüğü yazılım veya ArGe veya tasarım projes城� 城�le 城�lg城�l城�
Bölge dışında geç城�rd城�ğ城� süreye 城�l城�şk城�n yazılım veya ArGe çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönet城�c城�
ş城�rkete sunulur.

f)  Bölgede  yer  alan  城�şletmelerde  en  az  b城�r  yıl  süreyle  çalışan  ArGe  ve  tasarım  personel城�n城�n  yüksek  l城�sans
yapanlar  城�ç城�n  b城�r  buçuk  yılı,  doktora  yapanlar  城�ç城�n  城�k城�  yılı  geçmemek  üzere  Bölge  dışında  geç城�rd城�ğ城�  sürelere  城�l城�şk城�n
ücretler城�n  yüzde  yüzünü  aşmamak  şartıyla Bakanlar Kurulunca  ayrı  ayrı  veya  b城�rl城�kte  bel城�rlenecek  kısmı,  gel城�r  verg城�s城�
stopajı teşv城�k城� kapsamında değerlend城�r城�l城�r. Bu kapsamda teşv城�kten yararlanılması 城�ç城�n Bölge yönet城�c城� ş城�rket城�n城�n onayının
alınması  ve  Bakanlığın  b城�lg城�lend城�r城�lmes城�  zorunludur.  Yönet城�c城�  ş城�rket城�n  onayı  城�le  Bölge  dışında  geç城�r城�len  süren城�n  onay
kapsamında olmadığının tesp城�t ed城�lmes城� hal城�nde, z城�yaa uğratılan verg城� ve buna 城�l城�şk城�n cezalardan 城�lg城�l城� 城�şletme sorumludur.
Bu  bent  kapsamındak城�  城�st城�snanın  uygulanab城�lmes城�  城�ç城�n  l城�sansüstü  eğ城�t城�mde  geç城�r城�lecek  süre,  ün城�vers城�teden  onaylı  ders
programı d城�kkate  alınarak Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�n城�n  onayı  城�le  hesaplanır. Bu hesaplamalarda  l城�sansüstü  eğ城�t城�mde  alınan
dersler  kapsamında  yapılacak  araştırmalar  da  d城�kkate  alınab城�l城�r.  B城�r  buçuk  ve  城�k城�  yıllık  süreler城�n  uygulamasında  kayıt
dondurma kapsamında geçen süreler d城�kkate alınmaz.

g)  31/12/2023  tar城�h城�ne  kadar  uygulanmak  üzere,  Bölgede  faal城�yette  bulunanlara  Bakanlık  tarafından  uygun
görülen alanlarda gerçekleşt城�recekler城� projeler城�n城�n f城�nansmanında kullanılmak üzere gel城�r ve kurumlar verg城�s城� mükellefler城�
tarafından sağlanan sermaye destekler城�, beyan ed城�len gel城�r城�n veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayen城�n yüzde
y城�rm城�s城�n城�  aşmamak  üzere,  193  sayılı Gel城�r Verg城�s城� Kanunun  89  uncu maddes城�  uyarınca  t城�car城�  kazancın  ve  5520  sayılı
Kurumlar  Verg城�s城�  Kanununun  10  uncu maddes城�ne  göre  kurum  kazancının  tesp城�t城�nde  城�nd城�r城�m  konusu  yapılır.  İnd城�r城�m
konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk L城�rasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına
kadar 城�nd城�rmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetk城�l城�d城�r. Bu kapsamdak城� projeler城�n f城�nansmanında
kullanılmak üzere gel城�r ve kurumlar verg城�s城� mükellefler城� tarafından sağlanan sermaye destekler城�n城�n 城�k城� yıl 城�çer城�s城�nde 城�lg城�l城�
projen城�n f城�nansmanında kullanılmayan kısmı  城�ç城�n  城�nd城�r城�m dolayısıyla zamanında  tahakkuk ett城�r城�lmem城�ş verg城�ler gec城�kme
fa城�z城�  城�le  b城�rl城�kte  tahs城�l  ed城�l城�r.  İnd城�r城�m  uygulamasından  geç城�c城�  verg城�  dönemler城�  城�t城�barıyla  da  yararlanılır.  Sermaye desteğ城�
aşağıdak城� şek城�llerde ver城�leb城�l城�r:

1) Gel城�r veya kurumlar verg城�s城� mükellefler城� tarafından sağlanan sermaye desteğ城�n城�n, Bölgede faal城�yette bulunan
城�şletmelere, sermaye desteğ城�n城� sağlayan mükelleflerce, 城�şletmen城�n kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye
koymak suret城�yle sağlanması zorunludur.

2) İnd城�r城�m olarak d城�kkate alınab城�lecek tutar, gerçek k城�ş城�ler açısından sermaye desteğ城�n城�n sağlandığı takv城�m yılında
elde ed城�len beyana tab城� kazanç ve 城�ratların toplam tutarından geçm城�ş yıl zararları ve tüm 城�nd城�r城�m ve 城�st城�snalar düşüldükten
sonra kalan  tutarın yüzde  onu  城�le  sınırlıdır. Kurumlar  verg城�s城� mükellefler城�  açısından  城�se  sermaye desteğ城�n城�n  sağlandığı
hesap dönem城� başındak城�  öz  sermayen城�n yüzde y城�rm城�s城�n城�  aşmamak koşuluyla  kurum kazancının  en  fazla  yüzde  onu  城�le
sınırlı olup 城�nd城�r城�m tutarının tesp城�t城�nde kurum kazancı olarak t城�car城� b城�lanço kârı veya zararına kanunen kabul ed城�lmeyen
g城�derler  eklenmek  ve  geçm城�ş  yıl  zararları  城�le  varsa  tüm  城�nd城�r城�m  ve  城�st城�snalar  düşülmek  suret城�yle  bulunan  tutar  [T城�car城�
b城�lanço kârı (zararı) + kanunen kabul ed城�lmeyen g城�derlergeçm城�ş yıl zararlarıtüm 城�nd城�r城�m ve 城�st城�snalar] d城�kkate alınacaktır.

ğ)  Kanuna  göre  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölges城�nde  ve  城�ht城�sas  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölges城�nde  faal城�yette  bulunan
g城�r城�ş城�mc城�ler城�n kazançlarının  gel城�r  veya  kurumlar  verg城�s城�nden  城�st城�sna  bulunduğu  süre  城�ç城�nde münhasıran  bu  Bölgelerde
ürett城�kler城� ve s城�stem yönet城�m城�, ver城� yönet城�m城�, 城�ş uygulamaları, sektörel, 城�nternet, mob城�l ve asker城� komuta kontrol uygulama
yazılımı şekl城�ndek城� tesl城�m ve h城�zmetler城�n城�n, 25/10/1984 tar城�hl城� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg城�s城� Kanunu kapsamında
katma  değer  verg城�s城�nden  müstesna  tutulması  城�ç城�n  yönet城�c城�  ş城�rket城�n  onayı  alınarak  城�lg城�l城�  verg城�  da城�res城�ne  başvuruda
bulunulur.



h) Genel Müdürlükçe bel城�rlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönet城�c城� ş城�rket ve Bölgede bulunan
g城�r城�ş城�mc城�ler城�n faal城�yetler城�ne  城�l城�şk城�n, kend城� serbest muhasebec城� mal城� müşav城�r城� veya yem城�nl城� mal城� müşav城�r城�nce onaylı yıllık
b城�lg城�ler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektron城�k ortamda Genel Müdürlüğe 城�let城�l城�r.

ı) Bölgelere  sağlanan destek,  teşv城�k, muaf城�yet ve  城�st城�snalardan  İht城�sas Teknoloj城� Gel城�şt城�rme Bölgeler城�  de  aynen
yararlanırlar.

城�) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, ArGe, yen城�l城�k ve  tasarım projeler城�  城�le  城�lg城�l城�  araştırmalarda
kullanılmak üzere  城�thal  ed城�len  eşya,  gümrük  verg城�s城�  ve  her  türlü  fondan,  bu  kapsamda  düzenlenen  kâğıtlar  ve  yapılan
城�şlemler damga verg城�s城� ve harçtan 城�st城�snadır.

1) Bu 城�st城�sna kapsamında 城�thal ed城�len eşya; ArGe, yen城�l城�k ve tasarım projeler城� 城�le 城�lg城�l城� araştırmalarda kullanılmak
üzere  Genel  Müdürlükçe  onaylanarak  Tek  Pencere  S城�stem城�  aracılığıyla  Gümrük  ve  T城�caret  Bakanlığına  gönder城�lecek
城�z城�nde bel城�rt城�len eşyadan oluşur.

2) Bu 城�st城�snadan yararlanacak 城�şletmeler Genel Müdürlükçe bel城�rlenen başvuru formu ve ekler城�ne göre talepler城�n城�
Bölge yönet城�c城�  ş城�rket城�ne b城�ld城�r城�r. Bölge yönet城�c城�  ş城�rket城� Yönetmel城�ğ城�n 14 üncü maddes城� kapsamında projeye uygunluğu
açısından  城�thal  eşya  taleb城�n城�n  uygun  olup  olmadığını  değerlend城�r城�r.  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�  bu  kapsamda  城�thal城�n城�  uygun
gördüğü eşyaya 城�l城�şk城�n b城�lg城�ler城� de 城�çeren başvuruyu Gümrük ve T城�caret Bakanlığı Tek Pencere S城�stem城� üzer城�nden Genel
Müdürlüğe 城�let城�r.

3) Genel Müdürlük başvuruyu değerlend城�r城�r, uygun bulması hal城�nde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük
城�şlemler城�nde kullanılmak üzere Tek Pencere S城�stem城� üzer城�nden Gümrük ve T城�caret Bakanlığına b城�ld城�r城�r.

j) Aşağıda sayılan faal城�yetler, bu Yönetmel城�ğ城�n uygulanmasında tasarım faal城�yet城� kapsamında değerlend城�r城�lmez:
1) P城�yasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faal城�yetler城�,
2) Kal城�te kontrol faal城�yetler城�,
3) Kuruluş ve örgütlenmeyle 城�lg城�l城� araştırma faal城�yetler城�,
4)  Üret城�m  ve  üret城�m  altyapısına  yönel城�k  yapılan  yatırım  faal城�yetler城�,  t城�car城�  üret城�m城�n  planlanması  ve  ser城�  üret城�m

sürec城�ne 城�l城�şk城�n harcamalar,
5) B城�r tasarım projes城� kapsamında olmaksızın 城�cat ed城�lm城�ş ya da mevcut gel城�şt城�r城�lm城�ş süreçler城�n kullanımı,
6) Numune ver城�lmek amacıyla protot城�plerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüket城�c城� testler城�,
7) B城�r tasarım projes城� kapsamında olmaksızın yen城� süreç, s城�stem veya ürün ortaya konulmasına h城�zmet etmeyen

doğrudan veya gömülü teknoloj城� transfer城�,
8)  Tasarım  faal城�yetler城�yle  gel城�şt城�r城�len  ürüne  veya  sürece  城�l城�şk城�n  f城�krî  mülk城�yet  haklarının  ed城�n城�m城�  dışında  bu

hakların korunmasına yönel城�k faal城�yetler,
9) Par城�s Sözleşmes城�n城�n 2 nc城� mükerrer 6 ncı maddes城� kapsamında yer alan hükümranlık alametler城� 城�le bu kapsam

dışında kalan ancak kamuyu 城�lg城�lend城�ren, d城�n城�, tar城�h城� ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve 城�lg城�l城� merc城�ler城�n
tesc城�l  城�zn城�  vermed城�ğ城�  城�şaretler城�n,  armaların,  amblemler城�n,  n城�şanların  veya  adlandırmaların  uygunsuz  kullanımını  城�çeren
tasarım faal城�yetler城�,

10) Kamu düzen城�ne veya genel ahlaka aykırı tasarım faal城�yetler城�.
k) Bölgede muaf城�yet ve 城�st城�snaların uygulanması 城�le 城�lg城�l城� 城�şlemler Mal城�ye Bakanlığının 城�lg城�l城� mevzuatına tab城�d城�r.
Bakanlığın denet城�m yetk城�ler城�
MADDE 36 – (1) Bakanlığın denet城�m yetk城�ler城�ne 城�l城�şk城�n esaslar aşağıda bel城�rt城�lm城�şt城�r:
a) Bakanlık, yönet城�c城�  ş城�rket城�n ve g城�r城�ş城�mc城�ler城�n  faal城�yet  ve uygulamalarını  gerekl城�  gördüğü durumlarda denetler.

Gerekt城�ğ城�nde 城�lg城�l城� kurum ve kuruluşlarla 城�şb城�rl城�ğ城� yapar. Denet城�m sürec城�nde yönet城�c城� ş城�rket ve g城�r城�ş城�mc城�ler her türlü b城�lg城�
ve belgey城� denet城�m elemanlarına vermekle yükümlüdür. Denet城�m sonucunda hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulur.

b) Bakanlık, Bölgede Kanunda bel城�rt城�len amacın dışında faal城�yet gösteren yönet城�c城� ş城�rket城� uyarır ve bel城�rl城� b城�r süre
vererek Kanun amacına uygun faal城�yette bulunulmasını 城�ster. Bu süren城�n sonunda, yönet城�c城� ş城�rket城�n, amacı doğrultusunda
faal城�yet göstermed城�ğ城�n城�n tesp城�t ed城�lmes城� durumunda, Kanunun uygulanması 城�le 城�lg城�l城� her türlü faal城�yetler城� sonucunda elde
ett城�ğ城�  kazanca  城�l城�şk城�n  kurumlar  verg城�s城�  城�st城�snası  üç  ay  uygulanmaz  ve  bu  konuda Mal城�ye  Bakanlığı  b城�lg城�lend城�r城�l城�r.  Bu
süren城�n sonunda da, yönet城�c城� ş城�rket城�n, Kanunun amacı doğrultusunda faal城�yet göstermed城�ğ城�n城�n tesp城�t ed城�lmes城� durumunda,
Bakanlık  görevl城�  mahkemeye  başvurarak  mevcut  yönet城�c城�  ş城�rket城�n  yönet城�m  kurulu  üyeler城�n城�n  görevler城�n城�n  sona
erd城�r城�lmes城�n城�,  ş城�rket城�n  yönet城�m城�  城�ç城�n  kayyum  tay城�n  ed城�lmes城�n城�  ve  yönet城�c城�  ş城�rket城�n  tasf城�yes城�n城�  城�ster.  Yönet城�c城�  ş城�rket城�n
tasf城�yes城�ne mahkemece  karar  ver城�lmes城�  hal城�nde,  ş城�rket  ve  yönet城�c城�ler城�n  hak  ve  yükümlülükler城�  城�le  sorumlulukları  saklı
kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönet城�c城� ş城�rket城�n mülk城�yet城�nde olan Bölgeye a城�t araz城�y城� ve üzer城�ndek城� taşınmazları kamulaştırır
ve Bölgen城�n yönet城�m城�n城� başka b城�r yönet城�c城� ş城�rkete vereb城�l城�r.

Muaf城�yet, 城�nd城�r城�m ve 城�st城�snaların denetlenmes城�
MADDE 37 – (1) Yönet城�c城� ş城�rket ve Bölgede faal城�yet gösteren g城�r城�ş城�mc城�ler 城�le Bölgede çalışan ArGe, tasarım ve

destek personel城�, yararlandıkları  城�st城�sna,  城�nd城�r城�m ve muaf城�yetler城� yönünden Mal城�ye Bakanlığınca denetlen城�r. Bu denet城�m,
yönet城�c城� ş城�rketler城�n sorumluluğunu kaldırmaz.

İht城�sas teknoloj城� gel城�şt城�rme bölges城�
MADDE 38 – (1) İht城�sas Teknoloj城� Gel城�şt城�rme Bölges城� kuruluş başvurusunda aynı sektör grubunda ve bu sektör

grubuna dâh城�l alt sektörlerde faal城�yet gösteren konuyla 城�lg城�l城� meslekî kuruluşlardan en az b城�r tüzel k城�ş城�l城�ğ城�n kurucu heyet
protokolünde yer alması şartı aranır.

(2) Teknoloj城� gel城�şt城�rme bölges城�n城�n 城�ht城�sas TGB’ye ya da Bölge alanının İht城�sas TGB Bölge alanına dönüşmes城�
城�ç城�n Bölge alanı 城�çer城�s城�nde faal城�yette bulunan g城�r城�ş城�mc城�ler城�n en az yüzde yetm城�şbeş城�n城�n aynı sektör grubunda ve bu sektör
grubuna dâh城�l alt sektörlerde faal城�yet gösteren g城�r城�ş城�mc城�lerden olması şartı aranır. Bu oranın, faal城�yete geçm城�ş 城�ht城�sas TGB
ya da İht城�sas TGB Bölge alanında, son 城�k城� takv城�m yılının ortalamasının yüzde yetm城�şbeş城�n altına düşmes城� hal城�nde  tak城�p
eden yılın 城�lk ayı 城�çer城�s城�nde Bölge yönet城�c城� ş城�rket城� uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek süre ver城�l城�r. Bu süren城�n sonunda, son
城�k城� takv城�m yılı ortalamasının yüzde yetm城�şbeş城�n altında kalması hal城�nde Bakanlar Kurulunun İht城�sas TGB ya da İht城�sas



TGB  Bölge  alanı  城�lanına  城�l城�şk城�n  kararı  hüküm  ve  sonuçları  城�le  b城�rl城�kte  ortadan  kalkar.  Bu  konuda  Mal城�ye  Bakanlığı
Bakanlık tarafından b城�lg城�lend城�r城�l城�r.

(3) Bu maddede bel城�rt城�len hususlar dışında, teknoloj城� gel城�şt城�rme bölgeler城�ne yapılan tüm atıflar 城�ht城�sas TGB’lere
yapılmış sayılır ve Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge alanı sınırı değ城�ş城�kl城�ğ城� ya da Bölge alanının 城�ptal城�,
Bölgen城�n yönet城�m城� ve  城�şlet城�m城�  g城�b城�  hususları  düzenleyen  teknoloj城�  gel城�şt城�rme bölgeler城�n城�n  tab城�  olduğu  bu  Yönetmel城�ğ城�n
d城�ğer hükümler城�, İht城�sas TGB’ler 城�ç城�n de aynen uygulanır.

(4)  Mevcut  teknoloj城�  gel城�şt城�rme  bölges城�n城�n  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket城�,  Bölge  alanının  城�ht城�sas  TGB  Bölge  alanına
dönüşmes城�  城�le  城�lg城�l城�  başvurusunu,  Bölge  yönet城�c城�  ş城�rket  yönet城�m  kurulu  kararı,  gerekçes城�  ve  Bölge  alanında  faal城�yette
bulunan g城�r城�ş城�mc城�ler城�n sektörel durumunu bel城�rten b城�lg城� belges城� 城�le b城�rl城�kte Bölgeye 城�l城�şk城�n 5 城�nc城� madden城�n altıncı fıkrası
kapsamında  hazırlanan  har城�tası  ek城�nde  olacak  şek城�lde  yazılı  ve/veya  elektron城�k  ortamda  Genel  Müdürlüğe  yapar.
Başvurunun  Değerlend城�rme  Kurulunca  uygun  bulunması  durumunda,  İht城�sas  TGB  Bölge  alanına  dönüşüme  yönel城�k
Değerlend城�rme Kurulu kararı ve ek城� Bakanlar Kuruluna sunulması 城�ç城�n Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönder城�l城�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş城�tl城� ve Son Hükümler

Geç城�ş hükümler城�
GEÇİCİ MADDE 1  –  (1) Bu Yönetmel城�ğ城�n Resmî Gazete’de  yayımlandığı  tar城�hten  önce Kanunun  amacına

uygun b城�ç城�mde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmel城�ğ城�n yürürlüğe g城�rd城�ğ城� tar城�hten 城�t城�baren b城�r yıl 城�ç城�nde durumlarını bu
Yönetmel城�ğe uygun hale get城�r城�r.

(2) Yürürlükten kaldırılan 12/3/2014  tar城�hl城� ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloj城� Gel城�şt城�rme
Bölgeler城�  Uygulama  Yönetmel城�ğ城�n城�n  yürürlüğe  g城�rd城�ğ城�  1/4/2014  tar城�h城�nden  城�t城�baren  faal城�yette  olan  Bölgeler,  1/4/2014
tar城�h城�nden 城�t城�baren en geç üç yıl 城�çer城�s城�nde teknoloj城� transfer of城�s城�n城� kurmakla yükümlüdür.

Uygulanmayacak hükümler
MADDE 39 –  (1) Kanun kapsamına g城�ren Bölgelerdek城�  faal城�yetlerde; 10/12/2003  tar城�hl城� ve 5018 sayılı Kamu

Malî Yönet城�m城� ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010  tar城�hl城� ve 6085  sayılı Sayıştay Kanunu,  8/9/1983  tar城�hl城�  ve  2886  sayılı
Devlet İhale Kanunu 城�le 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler城� uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel城�k
MADDE 40 – (1) 12/3/2014 tar城�hl城� ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloj城� Gel城�şt城�rme Bölgeler城�

Uygulama Yönetmel城�ğ城� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel城�k 1/3/2016 tar城�h城�nden  城�t城�baren geçerl城� olmak üzere yayımı  tar城�h城�nde yürürlüğe

g城�rer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel城�k hükümler城�n城� B城�l城�m, Sanay城� ve Teknoloj城� Bakanı yürütür.
 

Ekler城� 城�ç城�n tıklayınız
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