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TEKNoLoJi cELi$TiRME BOLGELERi uycuLAMA voxnrrrlnliGi

BiRiNci BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar

Amag

MADDE I - (l) Bu Y6netmeli$in amacr; teknoloji geligtirme b6lgelerinin kurulugu, igleyiqi, ydnetim ve
denetimi ve bunlarla ilgili kigi ve kuruluglarrn giirev, yetki ve sorumluluklan ile 261612001 tarihli ve 4691 sayrh
Teknoloji Geligtirme Bdlgeleri Kanununun uygulanmasrna iligkin diger usul ve esaslan diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (l) Bu Yiinetmelih teknoloji geligtirme b0lgelerinin kurulugu, igleyigi, ydnetim ve denetimi ve
bunlarla ilgili kigi ve kuruluglarrn gtirev, yetki ve sorumluluklarr ile 4691 sayrh Teknoloji Geligtirme Bolgeleri
Kanununun uygulanmasrna iligkin dif,er usul ve esaslarr kapsar.

(2) 4691 sayrlr Teknoloji Geliqtirme Btilgeleri Kanunu kapsamrna giren bdlgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu, 3ll2l20l0 tarihli ve 6085 sayth Sayrgtay Kanunu,
81911983 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu ile 41112002 tarihli ve 4734 sayfiKamu ihale Kanunu hiikiimleri
uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu Y0netmelik, 4691 sayrh Kanunun 4, 5, 8, 9 ve gegici 2 nci maddeleri ile 3/6/201I tarihli
ve 635 saytlt Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgmrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun Hiikmunde
Kararnamenin 27 nci maddesi uyannca hazrrlanmrgtrr.

Tanrm lar ve klsaltmalar

MADDE 4 - (l) Bu Ydnetmelikte gegen;

a) Aragttrma ve geligtirme (Ar-Ge): Aragtrrma ve geligtirme, kiiltiir, insan ve toplumun bilgisinden olugan bilgi
dalarcrStnrn arttnlmast ve bunun yanhm dahil yeni siireq, sistem ve uygulamalar tasarlamak iizere kullanrlmasr iqin
sistematik bir temelde yiiriitiilen yaratlcl gahgmalan,

b) Arattlrmacr: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanrmr kapsamrndaki projelerde, yeni bilgi, iiriin, siireg, y6ntem
ve sistemlerin tasarlm veya olugturulmasl ve ilgili projelerin ydnetilmesi siireglerinde yer alan en az lisans mezunu
uzmanlan,

c) Ar-Ge'ye dayah tiretim faaliyetleri: B0lgede faaliyet gOsteren girigimcilerin, bu 86lgede gergeklegtirdikleri
Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya qrkan Ozgiin siireg, hizmet, yontem, iiretim tekni$i, faydah arag gereg,
malzeme, yazfim, iir0n ve sistemlerin B0lge iginde yer alan liretim birimlerinde ticari iiriin haline getirilmesi,
iiretilmesi faaliyetlerini,

9) Ar-Ge merkez veya enstitiileri: Kamuya ait, yetigmig nitelikli insan giic[ ile gtiniin modem teknolojilerine
dayalt makine, donantm ve yaztltmt iginde bulunduran, teknoloji ve iiriin geligtirilmesine yonelik Ar-Ge faaliyetlerinin
yaprldr!r mekanlan,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde dolrudan gOrevli ara;tlrmacl, yazrhmcr ve teknisyenleri,

e) Bakanhk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhlrnr,
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f) Bagvuru dosyasr: B0lge kurulugu, Btilgeye ek alan katrlmasr veya Bdlge srnrn deligiklili ya da B0lge alanr

iptali talebine iligkin bu YOnetmelik kapsamrnda gerekli bilgi ve belgeleri igeren dosyayr,

g) B0lge: Teknoloji geligtirme btilgesini,

!) Bolge alanr: Arazi 0zerinde, koordinat degerleriyle srnrrlan belirlenmig B0lgenin miistakil her bir alantnt,

h) B0lge igletme yOnergesi: B0lgede yer alacak girigimcilere sallanacak hizmetler ve B0lgede yiiriitiilecek

faaliyet ve uygulamalara iligkin usul ve esaslarr igeren, y0netici girket taraftndan haztrlanan yOnergeyi,

r) Destek Bolgeler igin gerekli altyapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingasr ile Ar-Ge ve yenilik

faaliyetlerini desteklemeye yOnelik yOnetici girketge y0riitiilen veya yiirtitiilecek kulugka programlan, teknoloji

transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirliti programlan ile ilgili giderlerden yOnetici girketqe kargrlanamayan krsmr

igin Bakanhk b0tgesine konulan iidene[i,

i) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katrlan veya bu faaliyetlerle do[rudan iligkili ytinetici, teknik eleman,

laborant, sekreter, iggi ve benzeri personeli,

j) Genel Miid0rl0k: Bakanhk Bilim ve Teknoloji Genel Miidiirlugtinii,

k) Girigimci: Bdlgedeki hizmet ve imkdnlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerqek ve ttizel

kigileri,

l) idare binasr: Yonetici girketin B0lgede verece!i hizmetleri y0riitebilmesi amactyla istihdam edece$i

personel tarafindan kullanrlacak ofisleri, teknik ve sosyal bOliimleri igeren, igerisinde kulugka merkezi ve teknoloji

transfer ofislerinin, ayrrca ihtiyag olmast halinde giriqimcilerin de yer alabileceli yaptyt'

m) Kanun: 4691 sayrh Teknoloji Geligtirme B0lgeleri Kanununu,

n) KOSGEB: Ktigiik ve Orta Olgekli igletmeleri Geligtirme ve Destekleme idaresi BaSkanhSrnr,

o) Kulugka merkezi (inkiibatdr): 0zellikle genq ve yeni igletmeleri geligtirmek amacryla; girigimci firmalara

ofis hizmetleri, ekipman destegi, ydnetim desteli, mali kaynaklara erigim, kritik i9 ve teknik destek hizmetlerinin bir

qatr altrnda tek elden sallandt$ yaptlart,

0) Kurucu heyet: Brilgenin bulundugu ilde yer alan en az bir iiniversite veya ytiksek teknoloji enstit0sii ya da

kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisii ve diler kurum ve kurulug temsilcilerinden olugan, B0lge yOnetici girketinin

kuruluguna kadar gegen si.iregte ilgili kurum ve kuruluglar nezdinde Bdlgenin kurulmast ile ilgili tiim i9 ve iglemlerden

sorumlu heyeti,

p) Teknoloji geligtirme bdlgesi: Yiiksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere ydnelik firmalarrn,

belirli bir 0niversite veya yuksek teknoloji enstitiisti ya da Ar-Ge merkez veya enstitiisiiniin imkanlanndan

yararlanarak teknoloji veya yazrhm Urettikleri/geligtirdikleri, teknolojik bir buluqu ticari bir iiriin, y0ntem veya hizmet

haline d6n0gtiirmek igin faaliyet giisterdikleri ve bu yolla b0lgenin kalktnmastna katkrda bulunduklarr, aynt iiniversite,

ygksek teknoloji enstitiisii ya da Ar-Ge merkez veya enstitUs0 alanr iginde veya yaktntnda; akademik, ekonomik ve

sosyal yaprnrn butunlestigi siteyi veya bu dzelliklere sahip teknoparkr ya da teknokenti,

r) Teknisyen: Miihendislik, fen ve salhk bilimleri alanrnda y0ksek tilrenim gdrmtg ya da meslek lisesi veya

meslek ytiksekokullannrn teknik, fen ve salhk b0lilmlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kigileri,

s) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliqtiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluglarr ile teknoloji kullanrctst

sanayi girketleri veya diler teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluqlan arastnda bilgilendirme, koordinasyon,

aragtlrmayl y6nlendirme, yeni Ar-Ge qirketlerinin olugturulmasrnr teqvik etme, igbirli!i geligtirme, fikri m0lkiyet

haklannrn korunmasr, pazarlanmasr, satrlmasr, fikri miilkiyetin satlllndan elde edilen gelirlerin yOnetilmesi

konulannda faaliyet g0steren yaplyl,

9) Teknolojik iiriin: Toplumsal ihtiyaglan kargrlamak ve yagam standardtnt yiikseltmek amacryla nitelikli

iggiicii tarafindan bilimsel bilgi ve teknolojik araglrmalar kullanrlarak ortaya grkanlan, var olandan belirgin bir gekilde

farkhhk gdsteren, katma deteri ve rekabet edebilirlili yiiksek 0riinii,

t) TOBB: T0rkiye Odalar ve Borsalar Birli[ini,
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u; tUnifef : Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik Aragtrrma Kurumunu,

U) Universite: Miihendislik ve temel bilimler dallannda yaprlanmasrnr gerek insan gUcii ve teknik donanrm

olarak tamamlamr$ ve gerekse doktora 0lrencisi seviyesinde yeterli aragtrrma elemanr oldulu Yiiksekdlretim Kurulu
tarafindan onaylanan iiniversiteleri,

v) Uretim birimleri: B0lge igerisinde Kanunun amaclna uygun olarak faaliyette bulunan gergek veya ttizel

kigilerce kurulan veya kullanrlan, yeni ve yiiksek teknolojilere dayah ve gevreye zarar verrneyen tiretim birimlerini,

y) Uriinde yenilik: Teknolojik agrdan yeni iiriin, 6nceki Uriin kuga[ryla kargrlaqtrnldrlrnda malzemesi,

pargalarr ve yerine getirdigi iglevler agrsrndan dze iligkin, teknolojik farklar gOsteren bir 0riin0,

z) Uretim y<intemlerinde yenilik: Geleneksel 0retim tesislerinde 0retilemeyen, yeni ya da geligtirilmig

iiriinlerin 0retilmesinde veya halen iiretilmekte olan 0riinlerin yeni tekniklerle iiretilmesinde kullanrlan y6ntemi,

aa) Yaprlabilirlik raporu: Bu Y0netmeligin ekinde yer alan Teknoloji Geligtirme Bdlgesi Yaptlabilirlik Raporu

Hazrrlama Esaslarrna gOre hazrrlanan raporu,

bb) Yazrhm: Bir bilgisayar, iletigim cihaztveya bilgi teknolojilerine dayah bir difer cihaztn Ealtgmasrnr ve

kendisine verilen verilerle ilgili gereken iglemleri yapmaslnl sa$layan komutlar dizisinin veya programlann ve

bunlarrn kod listesini, igletim ve kullanrm krlavuzlannr da igeren belgelerin, belli bir sistematik iginde, tasarlama,

geliqtirme geklindeki iiriin ve hizmetlerin tiimii ile bu iiriln ya da mal ve hizmetlerin lisanslamq kiralama ve tiim

haklan ile devretme gibi teslim gekillerinin tiim0nii,

cc) Yazrhmct personel: Yazrhm olarak tanrmlanan s0regte gahgrp program geligtiren, 0reten, alanrnda yeterli

deneyime veya egitime sahip nitelikli personeli,

99) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaglara cevap verebilen mevcut pazarlara bagan ile sunulabilecek ya da

yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir tiriin ya da mal, hizmet, uygulam4 yOntem veya i9 modeli fikri ile oluqturulan

siiregleri ve siireglerin neticelerini,

dd) YOK: Yiiksekti[retim Kurulunu,

ee) Y6netici girket: Kanuna uygun ve anonim girket olarak kurulan, B0lgenin y0netimi ve igletmesinden

sorumlu girketi,

ifade eder.

iriNci BOLUM

B6lgenin Kuruluquna, igletilmesine, B0lgede Yer Alacak Faaliyetlere

iligkin Usul ve Esaslar

Kurucu heyetin olugturulmasr

MADDE 5 - (l) Bolge kurmak amacryla bir araya gelen, Bdlgenin bulundufu ilde yer alan en az bir iiniversite

veya yiiksek teknoloji enstitiisii ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisii temsilcileri ile l4 0ncii maddede belirtilen

kurum ve kuruluglardan katrlmak isteyenler, temsilcileriyle aralarrnda d0zenlenecek bir protokolle kurucu heyeti

olugtururlar.

Yer segimi

MADDE 6 - (l) Kanun amacrnda kullanrlacak olan B0lge alanr yer segimi kurucu heyet veya y0netici girket

tarafrndan yaprlrr.

(2) B0lge alanr yer segiminin yaprldrgr ilin srnrrlan iginde en az bir iiniversite veya ytiksek teknoloji enstittisii

ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstittisiiniin bulunmast $artt aranlr.

(3) Kurucu heyet veya Bolge yOnetici girketi; segilecek B0lge alantntn, kurucu heyette ya da yOnetici girket

ortakh[r biinyesinde yer alan tiniversite veya yiiksek teknoloji enstitiisii ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisiine
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yakrnh[rnt veya bu kurum ya da kuruluglann arazileri igerisinde veya yakrntnda olmastnt, aynca bulundutu ydredeki

sanayici ve girigimcilerin niteliklerini, yetigmig insan giicii potansiyelini, yOrenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik

altyaprsrnr, iilke kalkrnma planlarr hedeflerine uygunlulunu ve varsa onayh mekansal strateji planlarr ile gevre dtizeni

planr igerifini, segilen arazinin mtilkiyet ve kadastral durumunu, imar yolu, kadastral yol ya da ballantr ulagtm yoluna

cepheli olugunu, tahsis ve satln alma kolayhsrnl, mevcut arazi kullanrm durumunu, arazinin hangi ulaqtm akslart

iizerinde ve/veya yakrntnda yer aldtltnt dikkate altr.

(4) Kryr Kanunu kapsamrndaki alanlar, su koruma alanlarr, jeolojik saktncah alanlar, maden alanlarl, tarlm

alanlal, mera alanlarr, orman alanlan, milli parklar, sulak alanlar, tabiat parklarr, tabiatt koruma alanlarr, tabiat anltl,

yaban hayah koruma sahalan, yaban hayatr geligtirme sahalart, anrt alaglar, 11712003 tarihli ve 4915 sayrlt Kara

Avcrhlr Kanunu kapsamrnda tescil edilen Ornek avlaklar, hassas deniz alanlarr, sit alanlarr, k0lttir ve turizm koruma ve

geligim bdlgeleri ve turizm merkezleri, askeri yasak bolgeler ve g0venlik bti'lgeleri, Ozel gevre koruma bOlgeleri ve

enerji gretim tesislerinin yer aldrlr alanlar ile mevzuatl gere[ince kullantmlarr krsrtlanan ve B0lge olarak seqilmesi

veya bu amagla kullanrlmasr mUmkiin olmayan benzeri diger alanlar Bdlge alanr olarak segilemez. Ancak, hakkmda

krsrt|fik hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatr do!rultusunda belli koqullann gerqeklegmesi suretiyle B6lge olarak

segilmesine imkdn tanrnanlar, B0lge alanr olarak segilebilir. Segilen B0lge alanr ile ilgili olarak, mevzuafi gerelince

krsrthIk hali bulunmadrpr veya hakkrnda krsrthhk hali bulunmasrna ra[men ilgili mevzuatr dotrultusunda belli

gartlarrn gergeklegmesi suretiyle B0lge alanr olarak segilmesine imk6n tantndl!r hususu, ilgili kurum ve kuruluqlardan

belgelendirilir.

(5) Karayollarr, demiryollarr, limanlar, hava alanlarr, yerlegim merkezleri, iiniversite veya yiiksek teknoloji

enstitusii ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisu alanlan, mevcut veya ingaat halindeki sanayi b0lgeleri, il stnrrlan,

belediye ve miicavir alan slnl1, katr atrk depolama alanlarr ve il stntrlart igerisinde varsa diper teknoloji geligtirme

b6lgeleri ile B6lge ve gevresine ait stratejik onemi olan diler alanlann yer aldrtr uygun Olgekteki tematik harit4 harita

miihendisi ya da gehir plancrsr sorumlululunda, agrklayrcr 6zet raporu ile birlikte haztrlantr. Aynca, Bdlge alanrnrn

igaretli oldugu l/25.000 iilgekli standart topolrafik haritasr da eklenir. Varsa, Bdlge alanrnr kapsayan; ilgili

idarelerince tasdikli mekansal strateji planr, gevre diizeni planr, l/5000 0lgekli imar plant ve plan kararlan ve l/1000

veya daha kiigiik iilgekli halihazrr haritalan, hava mania planlarr ite do[al tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili

kurum tarafrndan onayh jeolojik etiit raporu veya zemin etlit raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmamasr hali ilgili

kurumlanndan ayrrca belgelendirilir.

(6) Kurucu heyet ya da ytinetici girket temsilcisi tarafrndan imzah, Bdlge alant slntrlan ve kOie noktalartntn

igli oldulu ve koordinat deperleri, yiizolgiim miktan, dlgeli, kuzey igareti ve Bdlge adr ile il, ilge ve belde/mah./k0y

bilgilerinin belirtildili A4 normunda uygun 0lgekli haritasr harita miihendisi sorumlulu[unda haztrlanrr. Bu haritq

B0lge baqvurusunun Delerlendirme Kurulunca uygun bulunmasr durumunda, Biilge alant stntrlannr kesinleptirmek

0zere De[erlendirme Kurulu kararr ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.

Aragtrrma-geligtirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik

MADDE 7 - (l) Biilge kurulmasr diiguntilen ydrede yeterli Ar-Ge ve sanayi potansiyelinin bulunmast ve

finansal yeterlilik gartl aranrr.

(2) BOlgede yaprlacak; idare binasr, kulugka merkezi ve alt yapr inqasl ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini

desteklemeye y6nelik yiinetici girketge yiirtitiilen veya y0r0t0lecek kuluqka programlan, teknoloji transfer ofisi

hizmetleri ve teknoloji iSbirliEi programlarrnrn gergeklegtirilebilmesi igin Bdlge kuruculannrn sallayacaklarr

finansman planrna iligkin bilgiler yaprlabilirlik raporunda belirtilir. Yaprlabilirlik raporunda belirtilen nakdi sermaye

miktarr, l3lll20ll tarihli ve 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanununda istenilen serrnaye miktarlnrn iki katrndan az olamaz.

(3) Y6redeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyeli ile B0lgenin kurulugu ve igletimi igin gerekli olan finansal

yaprnrn yeterliligine, bu Ytinetmelipin ekinde yer alan yaprlabilirlik raporunda verilen bilgiler doprultusunda

Delerlendirme Kurulu karar verir.

B6lge bagvurularr

MADDE 8 - (l) Kurucu heyet, Bdlge kurulugu ile ilgili, Bdlge ydnetici girketi ise, B0lgeye ek alan katrlmast,

B6lge srnrrr degi$ikligi ya da Bolge alant iptali ile ilgili miiracaatrnr, haarlayaca$r 8 takrm bagvuru dosyasr ile birlikte

Genel Miidiirl0Pe yaPar.

(2) Bagvuru dosyasrnda bulunmasr gerekli bilgi ve belgeler agaprda belirtilmigtir.

a) Bdlge kurulugu igin;
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l) Bagvuru yazrsr,

2) Kurucu heyet protokolii,

3) Segilen yer ile ilgili tapu kayrt bilgisi ve tasdikli miilkiyet paftast veya haritast,

4) Seqilen arazinin malikinden ahnacak muvafakat yaztst,

5) 6 ncr maddenin d0rdiincU, beginci ve alttnct ftkralarrnda istenilen belgeler,

6) Plan biitiinliilii agrsrndan herhangi bir sakrncasrnrn bulunup bulunmadrtrna dair, segilen alan tizerinde plan

onama yetkisine sahip ilgili kurumdan altnacak gOriiq,

7) Yaprlabilirlik raporu.

b) B0lge alantntn genigletilmesi veya B0lgeye ek alan katrlmasr igin;

l) Bagvuru yaztst,

2) Bagvuruya iligkin y0netici girket y0netim kurulunun karart,

3) Segilen yer ile ilgili tapu kayrt bilgisi ve tasdikli m0lkiyet paftasr veya haritast,

4) Segilen arazinin malikinden altnacak muvafakat yaztst,

5) 6 ncr maddenin ddrdiincii, beginci ve altrncr fikralannda istenilen belgeler,

6) Plan butiinlglii agrstndan herhangi bir sakrncasrnrn bulunup bulunmadrprna dair, segilen alan iizerinde plan

onama yetkisine sahip ilgili kurumdan altnacak gOriig,

7) Bu Ydnetmelipin ekinde yer alan yaprlabilirlik raporunun "B0lge alanr segimine iligkin bilgiler" bagltlr

altrndaki verileri. Ancak, Btilgeye katrlan ek alanrn farkh il stntrlan igerisinde yer almast durumunda, o il igin

yaprlabilirlik raporu yeniden hazrrlantr.

c) B0lge alantntn daraltrlmast veya B0lge alanr iptali igin;

l) Bagvuru yaztst,

2) Bagvuruya iligkin yOnetici girket ydnetim kurulunun kararr,

3) B6lgeden grkartrlan ve geriye kalan alan ya da Bdlge alanr olarak iptal edilmesi istenilen yer ile ilgili tapu

kayrt bilgisi ve tasdikli mtilkiyet paftast veya haritasr,

4) Bolgeden qrkartrlan ya da Bolge alanr olarak iptal edilmesi istenilen yerin malikinden altnacak muvafakat

yazrsl,

5) 6 ncr maddenin altrncr frkrastnda istenen belgeler.

(3) B6lge kurulugu, Bcilgeye ek alan katrlmasr, B0lge srnrrr deligiklili ya da B0lge alanr iptali ile ilgili bagvuru

dosyasrnda yer alan kadastral-miilkiyet paftasr veya haritast, imar planr ile halihazrr harita ve benzeri althklar iizerinde

6neri BOlge alant stntrlart iqaretlenir.

(4) B6lge bagvuru dosyasr eksiksiz olup olmadtfr baktmtndan Genel Miidiirltik tarafrndan onbeg g0n iginde

incelenir. Bagvuru dosyasrnda eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler bagvuru sahibine bildirilir. Ba5vuru dosyast

eksiksiz ise Delerlendirme Kurulu tarafrndan iki ay igerisinde de[erlendirilir. B0lge kurulug bagvuru dosyasr Genel

Miidgrliik tarafrndan toplantr tarihinden en geg onbeg gtin Once Deserlendirme Kurulu 0yelerinin g0riigiine sunulur'

Deferlendirme Kurulunun olugum u

MADDE 9 - (l) Deperlendirme Kurulu, B0lgeye iligkin ba;vuru dosyastnt Kanun ve bu Ydnetmelik

hiikgmleri ile temsil ettikleri kurulugu ilgilendiren hususlar agrstndan de$erlendirecek daire bagkanr ya da daha iist
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diizey bir asil ve bir yedek temsilciden olugur. Asil iiyenin toplantrya katrlamamast durumunda yedek tiye toplantlya

igtirak eder. Asil ve yedek her iki tiyenin toplantrya katrlamamasr halinde iiyelik durumlanntn yeniden gdzden

gegirilmesini sa[lamak amacryla ilgili kurum ve kurulug Bakanhk taraftndan bilgilendirilir.

(2) Delerlendirme Kurulu;

a) Bakanlth

b) Maliye Bakanlttt,

c) Qevre ve $ehircilik Bakanltlt,

g) Kalkrnma Bakanhlr,

d) YoK,

C) TUBiTAK,

0 TOBB,

g) Bakanhk tarafindan belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gOsteren bir 6zel kurulug,

olmak iizere sekiz kurum veya kurulugtan gelen temsilcilerden oluqur.

Deperlendirme Kurulunun gahgma usul ve esaslart

MADDE 10 - (1) Deperlendirme Kurulunun gahgma usul ve esaslan aga$rda diizenlenmigtir.

a) Deperlendirme Kurulu, Bakanhk Bilim ve Teknoloji Genel Miid[run0n bagkanhlrnda en az altr iiyenin

katrhmryla toplantr.

b) Kurulun sekreterya igleri Genel Miidiirliik taraftndan yiiriitiiliir'

c) Kurul, ihtiyag duyulmasr halinde, bagvuru yaprlmakstztn, Genel M0dtirliigiin veya Delerlendirme Kurulu

iiyelerinden en az i.ig iiyenin aynr konu ile ilgili yazrh daveti iizerine toplanrr, Kanun ve bu Y0netmelik kapsamtnda

B6lgeye iligkin Karar alabilir.

g) Kurul iiyeleri, bagvuru dosyasrm Kanun ve bu Ydnetmelik htkiimleri gerqevesinde, temsil ettikleri kurum

ve kuruluqu ilgilendiren hususlar agtsrndan inceler ve;

l) Segilen yerin kalkrnma planlan, varsa onayh mekAnsal strateji planlarr ile gevre d0zeni planr ve dif,er yer

segimi kriterleri aqtstndan uygunlulu,

2) Y6redeki mevcut Ar-Ge, akademik, sanayi potansiyeli varhlr ve finansal yeterlilili'

3) B6lge kurulugunda igbirlipi yaprlan Universite veya yiiksek teknoloji enstitiisU ya da kamu Ar-Ge merkez

veya enstitiis0n0n yeterlili$i,

4) Kurulacak Bolgenin faaliyet g0sterecegi teknolojik alanlarrn Kanunun amacrna uygunlu!u,

5) Y6redeki 1retim, pazar ve seklor beklentilerinin B0lge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapacak d0zeyde

olup olmadrIt,

6) Kurulacak B6lgede yeni ve ileri teknoloji tiretilmesinin ve geligtirilmesinin mtimkiin olup olamayaca$t,

7) Kurulacak Brilgenin glke ve yorenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve k[lttirel geligmesine olasr katkrlart,

S) igbirli[i yaprlacak kurum ve kuruluqlann B0lge olugumu ve baSansrna yapacaklart olasr katkllan,

9) B0lge kuruculannrn finansal yaprlannrn ve alacaklart finansal destelin Bdlge kuruluqu ve iqletilmesinde

yeterlili!i,
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l0) Biilgeye ek alan katrlmasr, B0lge srnrrr deSigiklili ya da B<ilge alanr iptali talebine iligkin gerekgelerin

yeterliliIi,

bakrmrndan delerlendirir ve B0lge bagvuru dosyasr ile ilgili gdriiglerini igeren 0n delerlendirme raporu ile

birlikte toplantrya katrlrrlar.

d) Kurul iiyeleri, gerekli gtirdiilii durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluglan, yerel yOnetimler, meslek

odalarr ile gergek ve tiizel kigilerden de yazrh veya sOzlii gdrtig alabilir, ba9vuru sahibini g0rtigmeye gafirrabilir veya

yerinde incelemede bulunabilir.

e) Bolge baSvurusunun uygun gtiriilmesine yOnelik De[erlendirme Kurulu kararr, toplantrya katllan en az altt

iiyenin aynr y0nde oy kullanmasr ile ahnrr.

f) Bagvurulara ait Degierlendirme Kurulu kararr ve ekleri, sekreterya taraftndan haztrlanarak, Delerlendirme

Kurulu 0yelerinin imzastna sunulur.

g) Bagvurunun De$erlendirme Kurulu tarafrndan uygun g0riilmemesi halinde, B0lge ile ilgili Delerlendirme

Kurulu kararr gerekgesiyle birlikte, sekreterya tarafrndan ilgili kurucu heyete ya da yOnetici girkete yaztlt olarak

bildirilir.

Biilge ilant

MADDE ll - (l) Bolge bagvurusunun Delerlendirme Kurulu tarafindan uygun bulunmast durumund4

baEvuru ile ilgili Kurul karan ve ekleri Bakanhk makamrnca Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararr ile

kesinlegen; B6lge kurulugu, Bolgeye ek alan katllmasr, B0lge srnrn deligikli$i ya da Bdlge alantntn iptali Resmi

Gazete'de yayrmlanarak yiiriirliile girer.

(2) Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirliige giren Bdlge alant stntrlart ya da Bdlge alantnln iptaline iliEkin

Bakanlar Kurulu kararr, mevcut planrnda iqlemek veya yaprlacak plan defiigikli$inde dikkate ahnmak 0zere Qevre ve

gehircilik Bakanhpr ile diler ilgili kurum ve kuruluglara g0nderilir'

Y0netici girket kurulugu ve esas sdzlegme

MADDE 12 - (1) Ytinetici girket kurulugu, Bolge kuruluq karanntn Resmi Gazete'de yaytmlantp kurucu

heyete bildirimi yaprldrktan sonra gerqeklegtirilir. Ancak kurucu heyet, ydnetici girket kurulugu gerqekleqtirilmeden

6nce girket esas s0zlegmesini Kanun ve bu YOnetmeli[e uygunlulu agtstndan incelenmek iizere Genel Mtid0rltile

g<inderir. Genel Miidiirliik gerekli giirdti[U hallerde ydnetici girketin esas sozlegmesinde Kanunun amaclna uygunlu[u

agrsrndan deEiSiklik yaptlmasr talebinde bulunur.

(2) Anonim girket olugumu, Bolge ilanrndan once gergeklegtirilmig ise, ydnetici girket stattisii ile faaliyete

baglayabilmesi igin B0lgenin ilanrndan sonr4 girket esas sdzlegmesini incelenmek tizere Genel Mtidiirltile g<inderir.

Genel Miidgrl1k tarafrndan yaprlan inceleme sonucunda, Kanunun amacr do!rultusunda gerek duyulursa esas

s6zlegme deliqikliklerinin yaptlmasl istenir.

(3) Yd,netici girketin kurulug esas sdzlegmesinin Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaylmlanmasrndan sonra

amacl ve konusunda yaprlacak deligikliklerde Kanun ve bu Ydnetmelile uygunlu[u aqrstndan Genel Miidiirliiltin

g0r0gii afunrr. Y<inetici girketin ortakhk yaprsrnda yaprlan def,igikliklerde Genel M0diirltile bilgi verilir'

(4) Esas S0zlegmenin Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayrmlanmasrnr takiben bir niishasr Genel Miidiirlii[e

g0nderilir.

(5) Y6netici girket kurulug iglemleri, Btilge kurulug karannrn Resmi Gazete'de yayrmr tarihinden itibaren bir

yrl igerisinde sonuqlandrrrlrr. Bu iglemlerin bu siire igerisinde tamamlanmamasr halinde, kurucu heyet stire uzattmr igin

Genel Miidtirliige mtiracaat eder. Genel Miidtirliik uygun gormesi halinde bir defaya mahsus olmak iizere en fazla altr

ay ek stire verebilir. Bu ek stire igerisinde y0netici girket kurulugunun Ticaret Siciline tescil edilmemig olmast

durumunda, Bakanlar Kurulunun Bdlgenin ilanrna iligkin karan hiiktim ve sonuglan ile birlikte ortadan kalkar. Bu

durum, Qevre ve $ehircilik Bakanhlr ile di[er ilgili kurum ve kuruluglara bildirilir.
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MADDE 13 - (l) Bolge yonetici girket genel mudurlii[iine atanacaklardq en az lisans derecesinde oniversite

mezunu olmasr gartr aranrr.

(2) Atanan yonetici qirket genel miidiirii ile ilgili bu madde kapsamrnda Genel MildUrllile bilgi verilir.

(3) Anonim girket kurulugu ve qirket genel miidiir0niin atanmasl B0lge ilanrndan Once gerqekleqmig ise bu

madde hiikm0 kapsamrnda genel miidiiriin durumu y0netici girket yOnetim kurulunca yeniden deSerlendirilir ve sonug

Genel Miidtirltile bildirilir.

(4) BOlge yonetici girketi genel mtid0rleri veya diler personeli igin Kanun ve bu Y0netmeli[e uygun olarak

B0lge ytinetimi ve igletiminin saf,lanmasr agrsmdan ihtiyag olmast halinde BakanhkEa epitim programlan yaptlabilir

veya yaptrnlabilir.

Y0netici girket kurucularr

MADDE 14 - ( I ) Yiinetici girketin kuruculan arasrnda, Bolgenin bulunduSu ilde yer alan en az bir iiniversite

veya yiiksek teknoloji enstitiisti ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitusii bulunmast $artl aranlr.

(2) Y0netici girkete aynca;

a) T0rkiye Odalar ve Borsalar Birli[ine ba[h odalar ve borsalar,

b) Tiirkiye Esnaf ve Sanatkdrlan Konfederasyonuna balh odalar, birlikler ve federasyonlar,

c) Yerel y<inetimler,

g) Bankalar ve finansman kurumlart,

d) Yerli ve yabanct 6zel hukuk ttizel kigileri,

e) Ar-Ge ve teknoloji geligtirme ile ilgili vakrf, kooperatif ve demekler,

f) ilgili kamu kuruluqlarr,

g) ihracatqr birlikleri

kurucu ya da sonradan ortak olabilir.

(3) yerel y6netimler, bagkaca bir igleme gerek kalmaksrzrn kendi meclis karanna binaen ydnetici girkete ortak

olabilir.

(4) Yabancr 6zel hukuk tilzel kigileri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayrh Do!rudan Yabancr Yatrnmlar Kanunu ve

ilgili mevzuat hiik1mleri gergevesinde gerekli izinleri almak kaydryla y6netici girkete igtirak edebilirler.

(5) Yonetici girket ortaklaflndan; universiteler, yiiksek teknoloji enstitiileri ya da kamu Ar-Ge merkez veya

enstitgleri, y6netici girkete taahh0t ettikleri serrnaye payrnr ddner sermaye gelirlerinden ddeyebilir.

Ydnetici girketin giirev ve sorumluluklart

MADDE 15 - (l) Ydnetici girket, Kanunun amaclnl gergeklegtirmek iizere;

a) B6lgeye ait planlarna ve projelendirmenin yaptlmasr, gerekli alt yapr ve iist yapl hizmetlerinin yiiriit0lmesi,

b) Planlama sgrecinde varsa gevre diizeni planlan da dikkate altnarak imar planlan ve detigiklikleri'

parselasyon planr ve deligikliklerinin Kanun ve bu Yonetmelik hiiktimlerine gtire yaprlmasr ve Bakanhk onaylna

sunulmast,

c) Teknik sorumlulufu, ydnetici girket tarafrndan belirlenecek proje mtiellifi ve fenni mesule ait olmak iizere

3/511985 tarihli ve 3194 sayrh imar Kanunu hiikiimlerine uygun olarak haztrlanan veya hazrrlattrrtlan uygulama

projelerinin onaylanmak iizere Bakanh$a sunulmast,
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g) Bakanhk tarafrndan onaylanarak yiirtirltile giren uygulama imar planrna giire; arazi kullanrmr, yapl ve

tesislerin projelendirilmesi, ingasr ve kullantmt ile ilgili ruhsat ve izinlerin ahnmast,

d) Bolgenin kurulugundan hizmete gegmesine kadar gegen siireyi kapsayan genel termin planrnrn ve ayrrca

ddenek talebinde bulunmug ise, Odenegin kullanrmrna iligkin iq programlnrn Genel M0diirliile verilmesi,

e) 291612001tarihli ve 4708 sayrh Yapr Denetimi Hakkrnda Kanun ve ilgili ydnetmelik hiikiimleri uyannca

gerekli iglemlerin yaptlmast,

f) Bolgede atrk su, atrk su alt yapr tesisleri, katr atrk, toprak kirlilipi, giiriiltii ve hava kirlili!i, tehlikeli ttbbi

atrk, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasallarrn yOnetimi, yangtndan korunma ve yangrnla miicadele, acil durum

planlannrn hazrrlanmasr ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardrm ve acil trbbi mtidahale ile dotal afetleri kapsayan

konularda ilgili kurum ve kuruluglarla koordinasyon iginde gahgarak ve ilgili mevzuatlar gerqevesinde gerekli

0nlemlerin ahnmasr.

g) Bdlgede yangln ve dolal afetlere kargr tiim bina sigortalartnrn yapttnlmasl,

!) Btilge iqin gerekli olan temizlik, elektrik, igme ve kullanma suyu, dopal gaz, akaryakft, rsltma ve

havalandrrma, daSrtrm gebekeleri, kanalizasyon, atrk su, B0lge igi yollar, ses ve veri iletiqimi, intemet hizmetleri ve

di$er hizmetlerin sallanmasr ve kesintisiz olarak silrmesi igin gerekli 6nlemlerin altnmast, qahgma esaslartntn

belirlenmesi, fiyatlandrrmalarrn ve hesaplamalann yaptlmasr ve uygulanmasr, her t0rl0 bakrm ve onarrm hizmetlerinin

saflanmasr, alt ve tist yaprlara zarar verenlerin tespiti ile zararlann tazmininin sa[lanmasr, aynca Kanun ve bu

Y6netmelik kapsamrnda Bdlgede yer alan ve Bdlgeyi ziyuete gelen ttim kigilerin ihtiyag duyacaklan yeme, igme'

ellenme, dinlenme, dua etme yeri ve barrnma gibi ekonomik, sosyal ve kiiltiirel gereksinimlerinin imkan dahilinde

kargrlanmast,

h) B6lge; [niversite veya organize sanayi bOlgesi arazisi igerisinde ise iiniversite veya organize sanayi bOlgesi

b1nyesinde bulunan itfaiye arag ve gereglerinden yararlandtrtlmast, iiniversite veya organize sanayi bdlgesi alant

drgrnda ise yeterli sayrda itfaiye arag ve gereqlerinin hazrr bulundurulmastnln saplanmasr ya da Bdlge alantna en yaktn

ilgili kurum kuruluglarla irbirliEi yaprlmasrna y<inelik gerekli onlemlerin altnmast,

r) B6lgede hizmet vermek amacryla yer almak isteyen kurum, kurulug, yerli ya da yabancr t0zel veya gerqek

kigilerin taleplerinin delerlendirilmesi ve uygun bulunanlara BOlge igletme ydnergesi dolrultusunda yer tahsisinin

yaprlmasl,

i) B6lgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak 0zere yer almak isteyen girigimcilerin miinhastran Bcilgede

yiiriitecekleri her bir Ar-Ge projesinin, yOnetici girketin belirleyeceli, konusunda uznan en az iki iiyesi Olretim

elemanr, bir gyesi ise 6lretim elemanr veya sektdr uzmanr olmak tizere proje ile iligkisi olmayan en az Ug iiyeli Proje

De[erlendirme Komisyonuna; proje siiresi ile birlikte Bdlge igi ve drgrnda gegirilmesi gereken si.irelerinin uygunlu[u,

ticarilegme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan ytiksek/ileri teknolojik iir0nleri geligtirebilecek,

iirgnde ve iiretim y6ntemlerinde yenilik geligtirebilecek, iir0n kalitesini veya standardlnr yiikseltebilecek, verimliliSi

artrrabilecek, gretim maliyetlerini dtiggrebilecek, teknolojik bilgi iiretilebilecek, etkin bir 0niversite-sanayi igbirli$i

gergeklegtirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadrpr bakrmrndan inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi'

belgelerin argivlenmesi, bagka bir kamu ve uluslararasr Ar-Ge destek programlarr kapsamrnda desteklenen projelerin

ise B6lge igletme y6nergesinde aksi yonde bir uygulama 0ngdriilmedikqe yeniden incelemeye ve onaya tabi

tutulmamasr, bagka bir B6lgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girigimci firmantn Ar-Ge

projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge projesi ve siireci y0ntinden bu bent kapsamrnda yeniden

incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun gdriilen B0lgede yer almak isteyen girigimcilere, Bdlge

y6netici girketi igletme yonergesi dofrultusunda bu bent kapsamtnda B<ilgede yer tahsisinin yaptlmasl, Bdlgede

kendilerine daha 6nce yer tahsis edilmig olan girigimcilerin B0lgede yeni baglatacaklarr her bir Ar-Ge projesinin bu

bent kapsamrnda delerlendirilmesi, B0lge yonetici girketi igletme ydnergesi dolrultusunda girigimcilere yer tahsisinin

yenilenmesi, proje siiresinin uzatrlmasr iglemlerinin de bu bent kapsamrnda yaprlmasr, kira siizlegmelerinin Bakanhkqa

belirlenecek kira bedeli tizerinden para birimi Tiirk Lirasr olacak qekilde Ar-Ge projeleri siiresi ve girigimcilerin bu

Y6netmelik kapsamrnda BOlgeden ihracrnrn sOz konusu olabileceli hususu dikkate ahnarak diizenlenmesi,

j) Kanunun 8 inci maddesi kapsamrnda tiretim yapmak isteyen igletmelere Kanun' bu Ydnetmelik ve Btilge

igletme yiinergesine uygun olarak yer tahsisinin yaptlmast,

k) Kulugka firmalanna, Bolgede uygulanan birim metrekare kira iicretlerinin kamu destekli Ar-Ge projesine

sahip olanlar igin yiizde 25, dilerleri igin yiizde 50'sinden fazla olmamak iizere, Ar-Ge projesi siiresi esas altnarak en
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fazla36 aya kadar indirimli yer tahsis edilmesi, yer tahsis edilirken diler firmalardan tamamen ya da krsmen

ayrrgtrnlmrg ofi s alanlarrnrn olugturulmastna Ozen gdsterilmesi,

l) Bolgenin ytinetimi ve igletilmesi, B6lgede yer alacak giriqimci baqvurulan ile B0lgede yer alan

girigimcilerce yiirutiilecek her bir yeni Ar-Ge projesinin delerlendirilmesi, uygun gdriilenlere yer tahsisinin yaprlmast,

teknolojik Urtiniin iiretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanmasl, bu Ydnetmelile uygun kira

kontratlarrnrn diizenlenmesi, Ar-Ge gahgmast kapsamrnda B0lge drgrnda gegirilecek siirelerin onay iglemi, projelerin,

girigimcilerin ve iicreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, giriqimcilerin B0lgeden gtkarrlmasr

gibi B6lgede yiirtitiilecek ttim faaliyet ve uygulamalara iligkin usul ve esaslan iqeren B0lge igletme Ytinergesinin

Kanun ve bu Y6netmelile uygun olarak hazrrlanmasl ve bir kopyasrnrn yOnetici girket kurulugunun Tiirkiye Ticaret

Sicili Gazetesinde yayrmlanmasrnr takiben en fazla iig ay igerisinde Genel M0dUrliile gdnderilmesi,

m) B6lgede yer alan girigimcilerin Universite veya y0ksek teknoloji enstit0sii ya da kamu Ar-Ge merkez veya

enstitiilerinin olanak, birikim, altyapr, tesis, makine ve ekipmanlartndan yararlanma yOniindeki taleplerinin

artrllmasrna y6nelik faaliyetlerde bulunulmasr ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon igerisinde karqtlanmast,

n) B6lgede yer alan ve tiim Ar-Ge projeleri sonuglanmrg olan giriqimcilerin 09 ay igerisinde yeni bir Ar'Ge

projesi sunamamtg olmasr halinde, mevcut kira sozlegmesi siiresi dikkate altnmakstztn B0lgeden ihrag edilmesini

temin edecek gerekli iglemlerin yaprlmasr, tiim projeleri sonuglanmrq girigimcilerin en son projesinin sonuqlanma

tarihinden itibaren otuz gun iginde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Giivenlik Kurumuna bildirilmesi'

o) B6lgede yer alan girigimci Ar-Ge firmalarr, Ar-Ge projeleri ve Biilgede istihdam edilen t0m Ar-Ge ve

destek personeli listelerinin, kayrt altrna ahnan detaylan ile birlikte ayhk olarak belirlenerek arqivlenmesi, ayltk

tutulan argivlerin istenildi[inde ilgililere bildirilmesi'

0) Bakanlkga istenilen formata uygun olarak hazrrlanml9, iiger ayhk d0nemler halinde kendisine ve B0lgede

bulunan girigimcilerin faaliyetlerine iligkin, kendi serbest muhasebeci mali miigaviri veya yeminli mali m0gavirince

onayh bilgilerin ilger ayhk d6nemi takip eden atmrg giin igerisinde Bakanh[a giinderilmesi, aynca aynr bilgilerin

elektronik ortamda Genel M6diirliile iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde ayhk muafiyet

belgelerinin onaylanmamast,

p) Girigimcilerin Kanuna, bu Yonetmelikte belirtilen hususlara ve B<ilge igletme Ydnergesine gdre

denetlenmesi, aykrr faaliyetlerin tespit edildili tarihten itibaren ayhk muafiyet belgelerinin onaylanmamast,

dijzeltilmesi igin girigimcilerin uyanlarak tig ayl gegmemek iizere belirli bir siire verilmesi, verilen siire sonunda ayktrl

faaliyetlerini diizeltmeyen giriqimcilerin mevcut kira sozlegmesi s0resi dikkate altnmakstztn Btilgeden ihraq edilmesini

temin edecek gerekli dnlemlerin altnmast,

r) B0lgede yer alan girigimcilerle ilgili olarak;

l) Girigimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet g0stermesinin saplanmast, yiiriittfi[i]

faaliyetlere y6nelik talep edilen her tiirlii istatistiksel veriyi igeren belgenin, eksiksiz ve zamantnda temin edilmesi igin

gerekli denetimlerin YaPtlmast,

2) Girigimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanhk tarafrndan talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen stire ve

formata uygun olarak gdnderilmesi'

3) Girigimcinin galgtrrdr!r ucreti gelir vergisi istisnasrndan yararlanan kigilerin B0lgede fiilen galtqtp

gahgmadrf,rnrn denetlenmesi,

4) Girigimcinin galgtrrdrpr ve istisna kapsamrnda olan destek personeli sayrsr ile Ar-Ge personeli saytsrnrn

birbirlerine olan orantnrn Kanun ve bu Yonetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadrlrntn denetlenmesi,

5) Girigimci tarafrndan talep edilmesi halinde, girigimcilerin yiiriittiigii Ar-Ge projesi kapsamrnda galtqan Ar-

Ge personelinin; Bolgede yiiriittugii gdrevle ilgili olarak Bdlge dtgrnda gegirilmesi gereken siirelerin incelenmesi'

uygun bulunanlann onaylanmasr, Ar-Ge projesi kapsamrnda drganda gegirilen fiili siirelere dair ilgili kurum ve

kurulugtan temin edilen belgelerin incelenerek argivlenmesi,

s) Her tiirlg hesap ve iglemlerini yrlhk olarak 11611989 tarihli ve 3568 sayrh Serbest Muhasebeci Mali

Miigavirlik ve yeminli Mali Miigavirlik Kanununa g<ire yetkilendirilmig yeminli mali miigavire inceletilmesi amactyla

yeminli mali mugavirle her yrln ocak ayr sonuna kadar o yrla iligkin sdzlegmenin yaprlmasr, yeminli mali miigavirin,

Bakanlkga belirlenecek Yeminli Mali Miigavir Rapor Formattna uygun olarak bu Y0netmelik kapsamrnda d0zenledi[i
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mali denetim raporunun birer Omelinin her yrhn haziran ayl sonuna kadar aynt siire iginde kendisine ve Bakanlt[a

g0nderilmesinin sa!lanmasr,

g) Yonetici girketin kurulug tarihinden itibaren ilk bir yrl igerisinde B0lgenin en az iig yrlhk stratejik plantntn

hazrrlanmasr, stratejik plan siiresinin tamamlanmasr durumunda yenilenmesi ve Bakanhsa gOnderilmesi, aynca her

yrhn sonunda stratejik plana gdre hazrrlanan performans gOstergeleri gergeklegmelerinin Bakanhla gerekgeleri ile

beraber rapor edilmesi,

t) Her yrftn sonunda kendisine ve B0lgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan igletmelere sallanan destek ve

muafiyetlerin etki delerlendirmesini yapmak tizere, Bakanhkga belirlenecek Teknoloji Geligtirme Bdlgesi Etki

DeSerlendirme Raporu Hazrrlama Usul ve Esaslartna gOre haztrlanan raporun, bir Onceki ytl ile kargtlaqtlrmaslnln

yaprlmasr, grafiksel ortamda gdsteriminin sallanmasr ve her yrl Haziran ayl igerisinde Bakanhla gOnderilmesi,

u) B6lge faaliyete gegtikten sonra; iig yrl igerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulmast, Bdlge igerisinde

KOSGEB tarafrndan igletilen teknoloji geligtirme merkezi yok ise en geg bir yrl igerisinde kulugka merkezinin

kurulmasr,

U) B0lge faaliyete gegtiginde, Kanun ve bu Ydnetmelik kapsamrnda faaliyetlerinin izlenmesi konusunda

galgtrllacak en az lisans mezunu bir personel olmak iizere, genel miid0r dahil B0lge ydnetici girketi b0nyesinde

toplamda en az 3 kigilik istihdamln saflanmast,

g6revlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Ydnetmelik kapsamrnda B0lgenin ydnetimi ve

igletilmesi igin gerekli olan iglemleri yapmakla yUkiirnliidiir.

(2) Ayrrca y6netici girket, B6lge ihtiyaglarr do!rultusunda girigimcilere epitim, kulugka, test, kalibrasyon ve

kalite ggvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri miilkiyet haklannrn korunmast ve lisans, devir ve

benzeri iglemleri, girket kurulugu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar' risk sermayesi,

pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin saplanmasr, Btilgede faaliyet g<isteren kurum ve

kuruluglarla girigimcilerin ortak ihtiyaglarr do!rultusund4 bunlarrn tek baqlarrna almalartnln veya yapmalartntn mali

ve teknolojik agrlardan miimkiin olmadr[r onemli uretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlartntn sattn

alnmasr veya kiralanmasr yollarr ile temin edilerek amaca ddniik olarak yeni ve yiiksek teknoloji laboratuvarlart ve

iiretim birimlerinin kurulmasr, igletilmesi, bedeli kargrhprnda ilgililerin kullanlmtna sunulmast, gerekti!inde bu

hizmetlerle ilgili olarak sdz konusu alet, makine ve ekipmanr kullanacak, igletmecilik faaliyetini yiirutecek konusunda

uzmanlaqmrg deneyimli personel istihdamr, bu konularla ilgili kigi ve kuruluqlarla gerekli iqbirli$i ve koordinasyonun

sallanmasr ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3) B6lge igerisinde bulunan, KOSGEB tarafindan igletilen teknoloji geligtirme merkezlerinde yer alan ya da

bagka mevzuat kapsamrnda desteklenen ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan giriqimciler, Bakanhk ve B0lge ydnetici

girketine kargr idari agtdan Kanun ve bu Ydnetmelik kapsamrndaaynca sorumludur'

Kulugka firmast, kulugka merkezi ve kuluqka programl

MADDE 16 - (l) Kulugka firmalan; iincelikli olarak kamu kurum ve kuruluqlan tarafrndan Ar-Ge, teknolojik

yenilik ve yazrhm faaliyetlerine ydnelik doprudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluqlarr ile 6zel sekttir

iqletmeleri tarafrndan yan$ma programlan ile desteklenmesi uygun gOrtilen veya bu faaliyetlerde bulunan proje sahibi

geng girigimciler ya da yeni igletmelerdir.

(2) yonetici qirket; B6lgeye Ar-Ge ve yenilikgi firmalarr yetiqtirmek, genq ve yeni igletmeleri geligtirmek

amactyla kulugka merkezi faaliyetinde bulunur'

(3) y6netici girkeq kulugkaya uygun bulunan giriqimcilere ya da yeni bir fikri olan gerqek kigilere, projesine

g6re siire verilerek, en fazlaotuzaltr ayhlrna kulugka merkezinde bu YOnetmelik htikUmleri kapsamrnda yer tahsis

eder.

(4) yiinetici girket; kulugka merkezinde yer kalmadrlrnda, kuluqka firmalartna ya da yeni bir fikri olan gerqek

kiqilere, idare binasr, Ar-Ge binasr veya di[er binalar igerisinde uygun ofisler bulunmast halinde bu binalarda yer

verebilir.

(5) yiinetici girket; Biilge igerisinde kulugka firmalannrn ofis taleplerini karqrlayamaz duruma gelmesi

halinde, yeni kulugka merkezi ingaatr igin Bakanhktan destek talebinde bulunabilir. Destek talebine, kuluqka

merkezine ihtiyaq oldulunu gOsteren ihtiyag analizi raporu da eklenir'
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(6) B6lge alanr igerisinde yer alan kuluqka firma sayrsr toplam firma saylslnln yiizde l0'undan az olamaz.

Hesaplamalarda ktisurat tama ibla! edilir. Bdlge igerisinde KOSGEB tarafrndan igletilen teknoloji geligtirme

merkezinde yer alan kulugka firmalan da bu hesaba dahil edilir.

(7) Kuluqka programlan kapsamrnda yOnetici girket; agalrdaki hizmet ve destekleri, imkanlan dahilinde

sa!lar.

a) Ofis imkanr, mobilya ve ekipman saplanmasr, ihtiyag duyulan altyaprntn ve ortak mekanlartn olugturulmasr.

b) Sekreterya ve destek hizmetlerinin sunulmasr, donantm ve yaztltmlara erigimin sallanmasl.

c) Yanqma ve benzeri girigimcili$i tegvik edici programlann organize edilmesi.

9; itgiti efitim, seminer ve atOlyelerin diizenlenmesi.

d) Y0netim destefi, kritik i9 ve teknik desteklerin verilmesi.

e) Teknik ve idari konularda danrgmanhk ve mentorluk hizmetlerinin saf,lanmasl.

f) $irketlegme, ticarilegme, uluslararasrlagma ve benzeri alanlarda desteklerin sa!lanmast.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erigim konusunda danrqmanhk sunulmast ve mevcut

programlara y6nlendirilmesi ve/veya uygun yapllar ile bir araya gelinmesine destek olunmast.

Teknoloji transfer ofisi

MADDE 17 - ( I ) Y6netici girket, teknoloji transfer ofisini kurar ve bu kapsamda agaltdaki hizmet ve

destekleri imkanlarl dahilinde sa!lar'

a) Teknoloji geligtiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluglarr ile teknoloji kullantcrst sanayi girketleri veya diler

teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluglan arasrnda bilgilendirme, koordinasyon ve araqtlrmayl ydnlendirme

qah gmalannrn ytiriitiilmesi.

b) yeni Ar-Ge girketlerinin kurulmasrnrn tegvik edilmesi, desteklenmesi ve iqbirli!inin saflanmast.

c) Fiki miilkiyet haklarrnrn korunmasr, pazarlanmasr, sattlmast, devredilmesi, transfer edilmesi, fikri miilkiyet

haklannrn sattprndan elde edilen gelirlerin yOnetilmesi.

g) Araqtrrmacrlarr ve sanayicileri Ar-Ge ve yenilikgili[e tegvik edecek qahgmalann yiiriit0lmesi.

d) Universite-sanayi igbirli!i kapsamrnda o[retim elemanlartntn ve Ar-Ge ve yenilikqi qirketlerin araltlrma ve

geligtirme gahgmalannrn gerek finansal gerekse organizasyonel y$nUyle desteklenmesi.

e) Bilimsel bulgulann, bulug ve teknolojilerin en krsa zamanda ve verimli gekilde tirtine d0n0gmesinin

desteklenmesi.

f) Uretilen iirtintin sanayiye tanrtrlmasrnq pazarlamasrna ve ulusal ve uluslararast alanlarda ticarileqtirilmesine

yOnelik desteklerin sallanmasl ve ilgili hizmetlerin sunulmast'

Teknotoji igbirlifi Programlan

MADDE 18 - (l) yonetici qirket, teknoloji iqbirliSi programlart gerqevesinde; Bolgede faaliyet gosteren

firmalarrn B6lge igi, yurt igi ve yurt drgrndaki firmalar, araqtrrmacllar ve araltlrma kuruluglarr ve ilgili kuruluqlar ile

Ar-Ge ve teknoloji odak| igbirlikleri olugturulmasrnr sa$lamak amacryla aqa[rdaki hizmet ve destekleri imkanlan

dahilinde sa$ar.

a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarlan d0zenleyebilir'

b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler dtizenleyebilir, bu tiir etkinliklere kattltmr sallamaya

ydnelik gahgmalar yiiriitebilir.
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c) Kilmelegme faaliyetlerinde bulunabilir, igbirli[i platformlan, kiimeleri ve a!lan kurabilir.

g) Var olan benzeri yaprlara iiye olabilir ya da var olan yaprlarla igbirlili yapabilir, ortak gahgmalar ytir0tebilir.

d) Teknoloji talep ve arzlannr bulugturmaya yOnelik eglegtirme faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Bolgede yer alan girketlerin; yiiriittUkleri projeler siirecinde kargrlagtrklarr sorunlara, teknolojik bir gOziim

getirilmesi amacryla Bdlge iginde veya drgrndaki girketler, 0niversiteler ya da di$er Ar-Ge kurum ve kuruluglart

arasrnda koordinasyon faaliyeti ytiriitebilir.

f) Yurt iqi ve dtgtndaki teknopark ya da teknokent ve benzeri yaprlanmalarla birlikte teknoloji igbirlili
programlan kapsamlnda gahgmalar ytirtitebi I ir.

Biilgede personel istihdam I

MADDE 19 - (l) Yonetici girkette ve Btilgede yer alan faaliyetlerde yiiriirliikteki i9 ve qaltEma mevzuatrna

g6re personel istihdam edilir. Bolgelerde 4875 sayrh Dolrudan Yabancr Yattrtmlar Kanunu, 271212003 tarihli ve 481 7

sayrh Yabancllarrn Qahgma izinleri Hakkrnda Kanun ve ilgili mevzuat hiikiimleri gergevesinde yabanct uyruklu

yOnetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge personeli gahgtrrrlabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluglarr ile universite personelinden Bii,lgede yer alan faaliyetlerde araStlrmacl ve idari

personel olarak hizmetine ihtiyag duyulanlar, gahgtrklan kuruluglann izni ile siirekli veya yan zamanh olarak

gahgtrrrlabilirler. Yarr zamanh gdrev alan dlretim 0yesi, dlretim gOrevlisi, ara$tlnna gOrevlisi ve uzmanlann bu

hizmetleri kargrhlr elde edecekleri gelirler, Universite dOner sermaye kapsaml drgrnda tutulur. Siirekli olarak istihdam

edilecek personele kurumlannca ayhksrz izin verilir ve kadrolan ile iligkileri devam eder. Bunlardan sosyal gi.ivenlik

agrsrndan 3ll5l2006tarihli ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Salhk Sigortast Kanununun 4 tincii maddesinin

birinci fikrasrnrn (c) bendi kapsamrnda sigortah sayrlanlarrn asli kadrolan esas altnarak belirlenecek sigorta primi

igveren payr veya 5510 sayrh Kanunun gegici 4 iincii maddesi kapsamrna girenlerin emeklilik kesene$i kurum kargrhfr

ve genel saghk sigortasr primleri gdrev yaptrklan ilgili tiizel kigilik tarafrndan karqtlantr ve gdrevlerinin bitiminde

krdem tazminatr odenmez. 4lllllgSl tarihli ve 2547 sayfi Y0ksek0lretim Kanununun 36 ncr maddesinin bu maddede

yer alan diizenlemelere aykrrr htikiimleri uygulanmaz.

(3) OEretim elemanlarr 2547 sayfi Kanunun 39 uncu maddesinde 6ng0riilen yurt iginde ve yurt drqrnda geqici

g6revlendirme esaslanna g0re yapacaklarr gahgmalan Universite Y0netim Kurulunun izni ile Btilgedeki kuruluqlarda

yapabilirler. Ayhkh izinli olarak B0lgelerde gOrevlendirilen dlretim 0yelerinin B0lgede elde edecekleri gelirler

1niversite d6ner sermaye kapsamr drgrnda tutulur. Ayrrca dlretim elemanlart Universite Ydnetim Kurulunun izni ile

yaptrklan aragtrrmalarrn sonuglarrnr ticarilegtirmek amacr ile bu bOlgelerde girket kurabilir, kurulu bir girkete ortak

olabilir velveya bu girketlerin yOnetiminde gOrev alabilirler.

UgUxcU n6lUnl

86lgenin Planlanmasr ve Projelendirilmesi

Arazi temini

MADDE 20 - (l) B6lge alanlarr iginde yer alan universite arazileri, bu iiniversitelerin uygun gOrtip izin

vermeleri durumund4 miilkiyeti ilgili iiniversitede kalmak kaydryla B0lgenin yOnetici girketine tahsis edilir' Bu

durum diler kamu kurum ve kuruluglarr ile Ozel hukuk ttizel kiqilerine ait araziler igin de gegerlidir.

(2) Bdlge alanr igerisinde yer alan Hazinenin 6zel m0lkiyetinde veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altrnda

bulunan tagrnmazlar tizerinde irtifak hakkr tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye

BakanlSr tarafrndan ydnetici girket lehine ilk beg yrh bedelsiz olarak, devam eden yrllar igin yatrrtm konusu

ta$lnmaztn emlak vergi delerinin binde ikisi kargrh[tnda irtifak hakkr tesis edilir veya kullanma izni verilir- irtifak

hakkr tesis edilen ve kullanma izni verilen bu tagrnmazlar iizerinde yaprlacak faaliyetlerden hasrlat payt altnmaz. Bu

fikranrn uygulamastna iligkin usul ve esaslart belirlemeye ve irtifak hakkr veya kullanma izni bedelini, Kalkrnma

BakanlSrnca belirlenen sosyo-ekonomik geligmiglik srralamastna g0re iller itibanyla farkhlaStrrmaya veya srfira kadar

indirmeye Maliye Bakanhlr yetkilidir. Bdlge alanr igerisinde Devletin htik0m ve tasarrufunda olup tescili yaprlmamrg

alanlarrn tescilinin gerekmesi halinde ilgili mevzuat qergevesinde y0netici girket tarafrndan Maliye Hazinesi adtna

tescilini takiben bu frkra kapsamrnda yonetici girket lehine irtifak hakkr tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir ve

sonucundan Genel Mudtirliile bilgi verilir.
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(3) Bolge iqerisinde yer alan gergek ya da 0zel hukuk t0zel kigilerine ait tagtnmazlar, B0lge amactnda

kullanrlmak iizere Bolge yonetici girketince satrn ahnmak, kiralanmak ya da yOnetici girket lehine irtifak hakkr tesis

edilmek suretiyle temin edilebilir.

(4) Ytinetici girketin, ihtiyag duymasr halinde, B0lge olarak ilan edilen alan igerisinde kalan Ozel m0lkiyete

konu gergek ya da 6zel hukuk tUzel kigilerine ait taqrnmazlara y6nelik kamulagtrrma talepleri, Bakanhk taraftndan

delerlendirilir ve uygun g0riilmesi hdlinde 4llll1983 tarihli ve 2942 sayfi Kamulagtrrma Kanununda belirtilen esaslar

ddhilinde Bakanhkga kamulagtrnlarak tapuda Hazine adrna tescil edilir. Kamu yarart karart altnmast drgrndaki

kamulagtrrma iglemleri, Bakanhgn uygun g0rmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanhk il miidiirliiklerince

yuriitiilebilir. KamulaStrrma bedelleri ile kamulagtrrma iglemlerinin gerektirdigi diler giderler kamulaqtrrma talebinde

bulunan yonetici girket tarafrndan Odenir. Bu gekilde tapuda Hazine adrna tescil edilen tagtnmazlar 0zerinde Maliye

Bakanhprnca kamulagtrrma bedelini ddeyen yOnetici girket lehine bedelsiz irtifak hakkr tesis edilir.

(5) Kamulagtrrmaya iligkin kamu yaran kararr, ydnetici girketin baSvurusu iizerine Bakanltkga verilir.

B0lge imar planlarr hazlrlama esaslarl ve planlann onaylanmasl

MADDE 2l - (l) Bdlge imar planlan ve imar planr deliqiklikleri, bu Y0netmelik hiikiimlerine uygun olarak

B0lgenin y6netici girketince hazrrlantr veya haztrlatttrtltr.

(2) Resmi Gazete'de slnlr ve koordinatlan yayrmlanan B0lge alanrna ait imar planlarrnda, B0lge alantntn

6zelli[i ve ihtiyaglarr g0z Oniine ahnarak Kanuna uygun olarak Bakanhk tarafrndan grkarrlan Teknoloji Geligtirme

Bdlgeleri imar Planr Hazrrlanmasrnda Uyulmasr Gereken Usul ve Esaslara gOre Ar-Ge Alanr veya Teknolojik Urun

Uretim Alanr gibi arazi kullanrm kararlart yer alrr.

(3) imar planr aqrklama raporu ekinde, Bdlge bagvurusu iqin temin edilmig olan krsrthhk belgeleri yer altr.

Ay1ca, rapor igerisinde ilgili kurum tarafrndan onaylanmrg imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etiit raporu sonuq ve

dneriler bdl1mii ile imar planrna konu tagrnmaz mallara ait giincel takyidattr tapu kayrt bilgisi yer alrr. Bakanltta

onanmak gzere sunulacak olan imar planr oncesinde, Bdlge igerisinde yer alan 0niversite, Hazine ya da diSer kamu

kurum veya kuruluglar ile 6zel hukuk tiizel kigilerine ait tagrnmazlarrn ydnetici girket adrna gerqeklegtirilmig tahsis

iqlemi belgelendirilir.

(4) Bdlge imar planlarr gergevesinde oluqturulan ada ve parsellerde bir bina yaprlabileceli gibi birden fazla

bina da yaprlabilir.

(5) Bdlgeye ait kentsel tasanm projesi ya da yerleqim projesinde veyavaziyet planrnda; yol, meydan, park,

otopark, yegil alan ve benzeri gosterimler ile olugan yol ve parsellerin koordinat ve kot deperleri ayrrca Bakanltla

verilir,

(6) Bdlgeye ait imar planlarr Bakanhk tarafindan onaylanarak yiiriirl0le girer. Bakanhkga onaylanmrg B0lge

imar planlarr belediye ve miicavir alan srnrrlan iginde ise belediyesince, drqrnda ise valilikge tespit edilen ilan

yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay s0re ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basrn organlarr ile halkn

bilgisine sunulur. Planlar, kesinleqmesi halinde Qevre ve $ehircilik Bakanhlr ve ilgili kurum kuruluqlara bilgi iqin

gdnderilir.

(7) Bir ayhk siire iginde imar planlanna itiraz edilebilir . itirazlar ilan siiresinin bitiminde ilgili idaresince

Bakan|la iletilir. Bakanhla intikal eden itirazlar otuz giin iginde incelenerek kesin karara baf,lanrr. imar planr

de[iqiklikleri de aynr usul ve esaslara tabidir.

(8) Y6netici girket, 3194 sayrh imar Kanununa iligkin 7/l/2006 tarihli ve26046 sayrh Resmi Gazete'de

yayrmlanan Pl6n Yaprmrnr Yiikiimlenecek Muelliflerin Yeterlili$ Hakkrnda Ydnetmelik htikiimlerinde belirlenen

grupta yeterlilik belgesine sahip plan miiellifini kendi biinyesinde bulundurmasr veya biinyesindeki orta!,r kamu

kurumu ya da kurulugunda qahgan yeterlilik belgesine sahip plan milellifinin bulunmast halinde planlama grubu

olugturarak imar planlarrnr hazrrlayabilir. Bu nitelikleri taglmayan y0netici girket, imar planlarrnr yeterlilile haiz plan

mi.ielliflerine veya miiellif kuruluglara hazrrlattrrabilir.

(9) Planlanacak her bir Bdlge alanl biitiiniinde, maksimum y0kseklik serbest brrakrlmak kaydlyl4 taban alant

katsaytsr yiizde krrkr, btiy0kgehir belediyesi srnrrlan igerisinde Emsal(E):1.00'i, diler yerlerde Emsal(E):9.79'1

gegemez. 6 ncr madde kapsamrnda temin edilen ktsrthhk belgeleri aynt zamanda imar plantna esas gdr0gler olarak

de[erlendirilir. Bakanhk gerekli gordiisii takdirde ilgili kurum ve kuruluqlardan imar planrna esas g0rtii isteyebilir.

Bodrum katlar, cepheleri hizasrndaki en diigiik dolal veya diizeltilmig bahqe kotunda veya 0zerinde kalmak, higbir
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noktada hizasrndaki bahge kotlarrna gdre gdmUlmemek gartr ile balrmsrz olarak iskan edilebilir ve bu baf,rmsrz

bdliimler ile ortak alanlar emsale dahil deEildir.

(10) B6lge alanr ilan edildilinde iizerinde bina var ise; tin, yan ve arka bahge mesafelerinde fiili durum esas

ahnrr.

(l l) B0lgeye ait imar planlarrnrn onaylanmak iizere Bakanhsa sunulmasr iglemi Btilge kurulug karannrn

Resmi Gazete'de yayrmr tarihinden itibaren bir yll igerisinde sonuglandrnlrr. Bu iglemin bu siire igerisinde

tamamlanmamasr halinde, ydnetici girket siire uzatlmr igin Bakanh[a miiracaat eder. Bakanltk uygun gormesi halinde

bir defaya mahsus olmak 0zere en fazla allr ay ek s0re verebilir. Bu e k sUre igerisinde imar planlannrn onaylanmak

iizere Bakanhla sunulmamasr durumund4 Bakanlar Kurulunun Bdlgenin ilanrna iligkin kararr hiiktim ve sonuqlart ile

birlikte ortadan kalkar. Bu durum, Qevre ve $ehircilik Bakanhlr ile diter ilgili kurum ve kuruluqlara bildirilir.
Bakanlar Kurulu kararrnda; srnrr deligiklipi dncesinde imar planr onanml$ B0lge alanlarr igin ya da B0lgeye ait birden

fazla alan ilan edilmig ve bu alanlardan en az birine ait imar planr onanmak iizere Bakanh$a sunulmug ise imar plant

sunulmamrg di$er Bdlge alanlart igin iptale iligkin bu frkra hiikmti uygulanmaz.

(12) Bakanlar Kurulu kararr ile ilan edilen B0lge alanr imar planlan tek seferde yaprlabilecef,i gibi, etaplar

halinde de yaprlabilir. Her bir etap alan miktarr, o B6lge alanrnrn % 30'undan az olamaz. Bu durum plan aqrklama

raporunda belirtilir.

B0lge arazisinin kullanrmr

MADDE 22 - (l) Bdlge olarak belirlenen araziler higbir gekilde Kanun amact drgrnda bagka amaglarla

kullantlamaz.

(2) Ydnetici girket, Bdlgede akademik, ekonomik ve sosyal yaplnrn olugturulmastnt sa[lamak amacryla;

Bolgenin toplam yaprlagma hakkrnrn o/o25'ini agmayacak kesimi 0zerinde B0lge amaglan do!rultusunda

gergeklegtirilecek faaliyetlere etkinlik kazandrrmak ve B0lgenin ihtiyag duydulu ekonomik, sosyal ve k0ltiirel

altyapryr olugturmak 0zere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, iqletebilir, kiraya verebilir.

(3) Biilge igerisinde yer alan yOnetici girket ile kamu kurumu ya da kuruluglanna ait gayrimenkullerin satrgt

yaprlamaz.

Parselasyon plant, ifraz, tevhit ve onay

MADDE 23 - (l) Parselasyon planlan ve defigiklikleri,ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas ve ihdas haritalart

gibi imar uygulamasr ve depigiklik iglemleri kesinlegmig uygulama imar planrna gdre yOnetici girketge haztrlantr veya

hazrrlahlrr, Bakanhk taraftndan onaylanarak yiiriirlU[e girer.

(2) Yukanda belirtilen iglemlere iligkin harita ve sair evraklann ilgili b0l0mlerinin Bakanhk taraftndan

onaylanmasrnr takiben, bir niisha iglem dosyasr Bakanhkta kalrr. Diler niishalar gerekli onay ve tescil iglemlerinin

yaprlmasr igin yonetici girkete gonderilir. Y6netici girket, imar uygulamast igleminin tescilini takiben ahnacak glincel

ve takyidath yeni tapu kayrtlan ile teknik bilgi ve belgelerin onayh birer drnelini Bakanhla gOnderir.

(3) Kesinlegmig uygulama imar planrna gdre, y6netici qirket tarafrndan haztrlanan ya da haztrlattlan ve

Bakanhk tarafrndan uygun g0riilen alan tahsis planr do[rultusunda yapr adalannda harita koordinatlart iizerinden

girigimci firmalara alan tahsisi yaprlabilir.

Yapr ruhsatl ve izinleri

MADDE 24 - (l) Bakanhk tarafrndan onaylanarak y0r0rlii$e giren uygulama imar planrna glre; arazi

kuf lanrmr, yapr ve tesislerin projelendirilmesi, ingasr ile ilgili ruhsat ve izinler, bedelsiz olarak, arazi malikinin kamu

kurum ya da kurulugu olmasr halinde veya B0lge yOnetici girketinin 4734 sayfi Kamu ihale Kanununun 2 nci

maddesinin birinci frkrasrnrn (d) bendi kapsamrnda kamu niteligini haiz girket olmast durumunda 3194 sayrh imar

Kanununun 26 ncr maddesi dolrultusunda Bakanhk tarafrndan verilir. Yapr ruhsatt ve yapr kullanrm izni dtgtndaki

di[er t{im ruhsat ve izinler ilgili mevzuatlan dahilinde ilgili kurum ve kuruluglannca verilir.

(2) Bolge alanr igerisinde yer alan miistakil kadastral parsel iizerinde, ihtiyag olmasr halinde, imar planr ve bu

Y0netmelik hiiktimlerine gdre yapl ruhsatt velveya yapr kullanma izni verilebilir.
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(3) Bolge alanr igerisinde yer alan tagrnmazlar iizerinde yapr ruhsatl ve yap! kullanma izin belgesi yOnetici

girket adrna veya yOnetici qirketin talebi halinde arazi maliki adtna verilir.

Teknolojik iiriiniin yatrrrml

MADDE 25 - (l) igletmeler, B0lgede baglatrp sonuglandrrdrklarr Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri

teknolojik iiruniin iiretilmesi igin gerekli olan yatrrrml, ydnetici girketin uygun bulmasr ve BakanhSln izin vermesi

gartryla, herhangi bir Bdlge igerisinde yapabilirler. S0z konusu yatrnma konu olan teknolojik iiriin0n tiretim izin

belgeleri, ilgili kurum ve kurulug tarafrndan Bakanhk gOr0gii allnarak, 0ncelikle verilir. Bu yatrrrmlara iligkin

faaliyetler, 4ll/1961tarihli ve 213 sayrh Vergi Usul Kanunu geretince tutulmasl zorunlu defterlerde, yatrrrm yapan

igletmelerin B0lgede y0rtittUkleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayn olarak izlenir. Bu yatrnmlar nedeniyle B0lgede galtgan

personel ve bu yatrnmlarrndan elde edilecek kazanglar Biilge drgrnda faaliyet gOsteren igletmelerin ve bunlartn

personelinin tabi oldufu esaslara gdre vergilendirilir.

(2) Bagvuru sahibi, teknolojik iiriin yatrrrm bagvurusu igin bu madde dolrultusunda olugturulan komisyonun

bu madde h1kmii kapsamrndaki inceleme kriterlerine gdre Teknolojik Urtin Tanrmlama Belgesini olugturur ve yatrnm

alanr, makine teqhizat bilgisi, yatlnm maliyet tutarr, iiretim teknolojisi, prosesi, gevre kirlilipi, Tiirkiye Halk Salltpt

Kurumundan ahnan temiz iiretim belgesi, personel ihtiyacr, igletme maliyeti, pazu ara$tlrmasl, antma tesisi konusu ve

benzeri baghklarr igeren yatrnma y0nelik hazrrlanmtg Yatlnm Fizibilite Raporu ile birlikte yazrh olarak y0netici

girkete miiracaat eder. Bagvuru sahibi bu belgede; elde ettili iirtiniin Ar-Ge faaliyet tanlmrnr, stirecini, kullantm ve

tasanm amacrnr, teknik 0zelliklerini detayh bir gekilde ifade eder.

(3) Teknolojik Urun Tanrmlama Belgesi ve Yatrnm Fizibilite Raporu'nun ydnetici girkete teslimini takiben,

ggii 6pretim elemanr ve ikisi sektor uzmanr olmak 0zere, en az beg kigilik Teknolojik Ur0n Delerlendirme Komisyonu

y6netici girket tarafrndan olugturulur ve tig ay iqerisinde bu komisyon taraftndan yatrnma y0nelik inceleme ve

de[erlendirme yaptltr.

(4) Komisyon yaptrSr incelemede iiriinle ilgili;

a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geligtirmek suretiyle tasarlanrp tasarlanmadrf,r,

b) Var olan bir ihtiyacr daha iyi diizeyde kargrlayrp kar;rlamadtft,

c) Uriiniin ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadt$t'

g) Yagam standardtntn ytikselmesine katkrda bulunup bulunmayacalt,

d) Sahip oldulu teknik ozelliklerin velveyafarkhhklarrnrn teknolojik diizeydeki yenilikgilili temsil edip

etmedi!i,

e) Ur6n malzemelerinin, pargalannrn ve yerine getirdipi iglev/iglevlerin birbiriyle uyum gOsterip g<istermedi[i,

0 Uruniin tasanm 6zelliklerinin geligtirmeye agrk olup olmadr[],

g) Uriiniin piyasa standartlanna ve ilgili ytinetmeliklere uygun olarak test edilip edilmedili,

S) Uretim ve 0retim s0recinin qevreye olumsuz etkisi olup olmayaca[t,

hususlannda degerlendirir.

(5) Bakanhkga belirlenen yiiksek teknoloji alanlannda teknolojik iir0n yahnmrna izin verilir.

(6) Teknolojik iiriin yatrnmr igin gerekli olan bina ve tesis yaprlagma miktarr B0lgenin toplam yaptlaqma

hakkrnrn % 35'inden fazlaolarnaz.

(7) Teknolojik Uriini.in yatlnm talebinin Teknolojik Uriin Deferlendirme Komisyonu tarafindan olumsuz

bulunmasr halinde sonug bagvuru sahibine yazrh olarak bildirilir. Delerlendirmenin olumlu bulunmasr durumunda,

y6netici girketin uygun gdriigii ile birlikte, Teknolojik Urtin Degerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik

Urtin Tanrmlama Belgesi ve Yatrnm Fizibilite Raporu, Bakanhkga onanml$ imar planr ile teknolojik iiriin yatlrlmlnln

yaprlaca[r binaya iligkin uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluglardan ahnmtg [retim izin belgeleri yOnetici
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girket tarafrndan yatlnm izni igin Bakanhla gOnderilir. Bakanhk, Kanun ve bu Y6netmelik gergevesinde yatrrrm

talebini inceler ve uygun bulmasr durumunda y0netici girkete bildirir.

Diler hususlar

MADDE 26 - (l) Bu Y0netmelikte yer almayan imar planr yaprmr, revizyonu ve deligiklikleri, parselasyon

planr yaplmr ve de[igiklikleri, uygulama projeleri, yaprlagma, yapr ruhsatr ve yapr kullantm izin belgesiyle ilgili
hususlarda 3194 sayrh imar Kanunu ve ilgili y6netmelik hiik0mleri uygulanrr.

oOnoUNCU BOLUM

Destekler

Bdlgelere yardlm amacryla kullandtrrlacak iidenek

MADDE 27 - (l) B6lgeler igin gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendirme, alt yapt ve 0st

yaprnln ingasr, aynca Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye ydnelik y0netici girketge y0rtitiilen veya

yurtitiilecek kulugka programlarr, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirlili programlan ile ilgili
harcamalar yOnetici girkete aittir.

(2) Alt yapr, idare binasr ve kuluqka merkezi ingasryla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini

desteklemeye yOnelik yOnetici girketge yUrtitiilen veya yiiriit0lecek kulugka programlart, teknoloji transfer ofisi

hizmetleri ve teknoloji igbirli!i programlarrna iligkin giderlerin, yOnetici girketge kargrlanamayan ktsmt yardrm

amactyla Bakanhk butgesine "Teknoloji Geligtirme B<ilgeleri" igin konulan tidenekle srntrh olmak 0zere Kanun ve bu

Yonetmelige uygun olarak Bakanhk tarafindan hazrrlanacak olan "Odenek Kullanrm Usul ve Esaslarf' gerqevesinde

kargrlanabilir. Proje odenekleri yrlhk yattnm programrnda yer altr. Bu ddenekler Maliye Bakanhttnca belirlenen

harcama programlarr dahilinde kullanthr.

(3) Yonetici girkete Kanun kapsamrnda verilen destekler yardtm amactyla olup kargtltkstzdtr.

(4) Yonetici girket ve giriqimciler B0lgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluglarr ile yabancr kuruluglar

tarafindan verilen ig ve drq kaynakh tum desteklerden de ilgili mevzuatlartn izin verdili Olgiide yararlanabilirler.

Destek talep prosediir0 ve Bakanhk b0t9e 0denelinin tespiti

MADDE 28 - (l) Destek talebinde bulunacak ydnetici girket talebini her yattrtm yrlr igin, Genel Miidiirliikten

temin edeceli B0lge Yatrnm Harcamalannrn Yrllara G0re Da[rllmr Tablosundaki Odenek kapsamrna giren krsrmlart

doldurarak, destek talebinde bulundu[u alt yapr, idare binasr, kulugka merkezi ingasr ile kulugka programlan, teknoloji

transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirlili programlanna iligkin ihtiyag analiz raporunu da ddenek talep tablosuna

ekleyerek Genel Miidiirliile g0nderir.

(2) Mevcut kulugka merkezleri talebi kargrlayamaz duruma gelditinde, ytinetici girket, yeni kulugka merkezi

binasr ingaatt igin Bakanhla ayrrca destek talebinde bulunabilir. Destek talebine, yeni bir kulugka merkezi

kurulmasrna ihtiyag oldulunu gtisteren ihtiyag analizi raporu da eklenir.

(3) Destek talebi yrlhk olarak bir sonraki yatrrm yrhndan itibaren iig yrl iqin, iginde bulunulan ytltn en geg

Nisan ayr sonuna kadar yaprltr.

(4) Yonetici girket, B0lge alanlarrnda bir an dnce faaliyete gegilmesi igin ya da faaliyete gegilmig Bdlge

alanlarrnda ihtiyag duyulan; alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingasr ile ilgili giderlerin kargtlanamayan krsmt

igin gerekgeleri ile birlikte Genel MiidUrltile destek talebinde bulunabilir.

(5) Yiinetici girket ayrrca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yOnelik, kulugka programlan, teknoloji

transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirlili programlan kapsamtnda B6lge srnrrlan igerisinde yaprlacak elitim
giderleri iEin Genel Mtidtirliile destek talebinde bulunabilir.

(6) Bakanhk, B0lgelerin; alt yapr, idare binasr, kulugka merkezi ingasr ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini

desteklemeye yOnelik ydnetici girketge yiiriitUlen veya yiir0t0lecek kulugka programlart, teknoloji transfer ofisi

hizmetleri ve teknoloji igbirlipi programlan ile ilgili destek taleplerini, biitge imkanlan do$rultusunda delerlendirerek

Bakanhlrn yatrnm biitqe teklifi ile birlikte Kalkrnma Bakanh$rna bildirir.
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Destek talebinin delerlendirilmesi

MADDE 29 - (l) Bakanh[ alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingasr ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini

desteklemeye ydnelik ydnetici girketge yUriitiilen veya yiiriitiilecek kulugka programlan, teknoloji transl'er ofisi

hizmetleri ve teknoloji igbirlili programlarr ile ilgili destek talebini Kanun ve bu Ydnetmelile uygun olarak Bakanltk

tarafrndan hazrrlanacak olan "Odenek Kullanrm Usul ve Esaslan" gergevesinde deferlendirir ve gerekli g0rdiilii

durumda B0lgede incelemelerde bulunur.

Odenelin kullanrm esaslart

MADDE 30 - (l ) Bakanhk biitgesine konulan Odenek ait oldugu mali yrl igerisinde kullanrlrr.

(2) Alt yapr, idare binasr ve kuluqka merkezi inqasryla ilgili iidenek taleplerine iligkin hakedigler ile Ar-Ge ve

yenilik faaliyetlerini desteklemeye y0nelik ydnetici girketge y0riitiilen veya y0riitiilecek kulugka programlarr, teknoloji

transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirlili programlarrna iligkin Bakanhsa intikal ettirildipi yrla ait olan destek

talepleri yrh igerisinde delerlendirmeye altntr.

(3) Alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingasr ile ilgili destek taleplerine iligkin hazrrlanmrg olan hakedig

raporlalna ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye ydnelik yiinetici girketge yiirtitillen veya y0r0ttilecek

kulugka programlan, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iqbirliti programlartna yiinelik Bakanltk desteli

almrg yonetici girket tarafindan yaprlmrg olan harcamalara ait fatura velveya harcama belgesi her ythn Kastm ayt

sonuna kadar Bakanhla g0nderilir.

(4) Bakanhk btitgesine tahsis edilen odenek, Kanun ve bu Y0netmelile uygun olarak Bakanhk tarafrndan

hazrrlanacak olan "6denek Kullanrm Usul ve Esaslarr" dolrultusunda B0lgelere destek olarak 6denir' B0lgelere

aktarrlan destek tutart Kanunda belirtilen tahsis amact drgrnda kullantlamaz'

(5) B6lge alanr igerisinde yer alan ve miilkiyeti; iiniversite, Hazine ya da kamu kurum ve kuruluglarrna ait

olmayan araziler uzerinde yaprlan alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingastna Bakanhk biitgesinden ridenek

kullandtnlmaz. Altyapr ingasrnrn, B0lge alanr genelini ilgilendiriyor olmasr durumunda bu fikranrn birinci ciimlesinde

gegen hokm0 uygulanmaz.

BE$iNCi nolUu

Destek Talebinin Uygun Bulunmasl Halinde Ptan ve Projelerin Hazrrlanmastna iligkin Esaslar ile Hakedig

Raporlarrnrn incelenmesi ve Destefin Odenmesi

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar

MADDE 31 - (l) Bdlge iqerisindeki tiim yaprlara iligkin uygulama projeleri 3194 sayrh imar Kanunu ve ilgili

ydnetmelik hiiktimleri qergevesinde ytinetici girketge haztrlantr ya da haztrlatrlrr.

(2) Ydnetici girket, Biilge igerisinde yaprlacak veya yapttnlacak yaprlara iligkin uygulama projelerini

elektronik ortamda Genel Miidiirl0pe teslim eder.

(3) Paftalar gzerinde; proje yiiklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mtihendislerin adr, soyadr, unvanl,

sicil numarasr, vergi dairesi ve vergi numarasl yaztlt olur ve ttim sorumlulartn imzalart bulunur.

Alt yapr

MADDE 32 - (l) Kanun ve Ydnetmelik kapsamrnda yer alan alt yapl yatlrlmlarl;

l) Kanalizasyon,

2) Yatmur suyu $ebekesi,

3) Yangrn suyu gebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri,

4) Drenaj,

5) Temiz su, pis su ve sulama suyu gebekesi ve su verimlili[ine yOnelik dnlemler, su veya fosseptik kuyusu,
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6) Gegici atrk su depolama alant ve biyolojik ve kimyasal atrk su antma tesisi,

7) Elektrik, kesintisiz giig sistemi, jeneratdr, enerji ilretim tesisleri ve enerji verimlilitine yrinelik dnlemler,

8) Yol, otopark, gevre d0zenlemesi ve peyzaj,

9) Do[al gaz,

l0) Isrtma ve havalandtrmq

1l) iletiqim, bilgi iglem ve bilgi yOnetim altyaprsr,

l2) Bdlge igi veya gevresi aydrnlatm4

13) B0lge igi veya gevre giivcnliValarm sistemleri,

l4) B0lge igi niikleer tesislerden,

oluEur.

Yiinetici girketin proje sorumlulu!u

MADDE 33 - (l) Ytinetici girketin proje sorumlululu aga$rda belirtilmigtir:

a) Uygulama projeleri, teknik sorumlulupu yrinetici girket taraftndan belirlenecek proje mtiellifine ve fenni

mesule ait olmak iizere 3194 sayrh imar Kanunu ve ydnetmelikleri, imar planr, fen, sa[hk ve gevre gartlan ile ilgili

diler kanun, tiiziik ve ydnetmelik hiik0mlerine ve Tiirk Standartlan Enstitiisii taraftndan belirlenen standartlara ve

teknik gartlara uygun olarak y0netici girket tarafrndan hazrrlantr veya haztrlatrlrr ve onanmak iizere Bakanltla sunulur.

$artnamede yer almayan, ig ya da projelendirme srrasrnda ortaya grkan Ozel durumlar ve ilave gahqmalar igin Genel

Miidiirliisiin vereceli Ozel talimatlar gegerlidir.

b) Devam eden ingaat ile ilgili yOnetici girket tarafindan deligiklik yaptlmak istenildi$inde gerekqeleri ile

Bakanhsa bagvurularak izin altntr. Bu durumda;

l) De!igiklik projenin biitiinUnde ise, mimari projenin yeniden d0zenlenmesi,

2) Bu deEiliklik statik hesap ve projelerde de degigiklik gerektiriyors4 bunlann da gerekenlerinin yeniden

d0zenlenmesi.

3) Yaprlacak degigiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarrnrn, bir katrn belirli bir ktsmtna ait

ise sadece bu ktsmtn tadilat planrntn haztrlanmast,

4) Zorunlu olarak defigikliSe u[rayan projelerin her biri iqin deligiklik sebebini igeren bir rapor ekinde Genel

Mtidiirlii$e ibraz edilmesi,

zorunludur.

Projelerin incelenmesi

MADDE 34 - ( I ) Teknik sorumlululu yOnetici girket tarafrndan belirlenecek proje miiellifi ve fenni mesule

ait olmak iizere 3194 sayrh imar Kanunu htik0mlerine uygun olarak haztrlanan veya hazrrlatttrrlan uygulama projeleri

Bakanlk tarafrndan otuz giin iginde incelenir ve onaylanarak ruhsata ballanrr. Eksiklik tespit edilmesi halinde

uygulama projeleri diizeltilmek iizere ydnetici girkete iade edilir.

Hakedip raporlartnln incelenmesi

MADDE 35 - (l) 4734 sayir Kamu ihale Kanunu ekinde yer alan Yaptm igleri Genel $artnamesi hiikiimleri

dolrultusunda yonetici girketin belirledi!i fenni mesulce haztrlanan hakedig raporu ydnetici girket taraftndan

onaylandrktan sonra miiteahhit firmayla aralannda dtizenlenmig s<izlegmenin bir ntishasr ve kesilmig ise faturasr ile

birlikte Genel MiidiirlUle teslim edilir. Bu madde hukmtine gore eksik olan hakedig raporlan delerlendirmeye

ahnmaz,

-----



Bagbakanhk Mevzuatr Geliqtirme ve Yaym Genel Miidiirliilii Savfa 20 / 27

(2) Genel Miidurlukge gOrevlendirilecek teknik personel tarafrndan hakediE raporlan mahallinde incelenerek,

inceleme raporu tanzim edilir. inceleme raporu ve eklerinin her bir sayfasr, incelemeyi yapan teknik personel

tarafindan imzalanrr ya da paraflanrr. Mahallinde fiilen yaprlmayan imalatlarrn veya imalata y0nelik olmak tizere fiilen

yerinde gdr0lmeyen ihzarat bedeli hakedig raporlanndan grkanlrr.

Destelin Odenmesi

MADDE 36 - (l) Kanun ve bu Ytinetmelipe uygun olarak Bakanhk tarafindan haztrlanacak olan "Odenek

Kullanrm Usul ve Esaslari' gergevesinde destek talebi uygun bulunanlar igin; alt yapr, idare binasr ve kuluqka merkezi

ingasr ile ilgili ddemelerde hakedig raporlan ilgili teknik personel ve daire bagkanr taraftndan onaylandtktan, Ar-Ge ve

yenilik faaliyetlerini desteklemeye yOnelik ydnetici qirketqe yiirtitiilen veya yiir0t0lecek kulugka programlan, teknoloji

transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirli$i programlan ile ilgili ddemelerde ise yapllan harcamalara esas fatura

ve/veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yaprlaca[rna dair ydnetici girket yOnetim kurulu karan ilgili daire

bagkanh!rnca gdriildilkten sonra ilgili harcama birimince, Odeme emri belgesi dilzenlenerek ddeme yaprlmak tizere

Bakanhk Merkez Saymanhk M0diirlilg[ne g0nderilir.

(2) Alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi inqasr ile ilgili Bakanhla sunulmuq olan igin ihale bedeli 100.000

TL ve altrndaki hakedig raporlarr delerlendirmeye altnmaz ve ddenmez.

(3) Yonetici girket, hesabtna aktarrlan destek tutarrnrn, Kanun ve bu Y0netmelile uygun olmadrf,lnln ya da

yerinde harcarulmadr!rnrn BakanhkEa tespit edilmesi halinde, Odeme yaprldrlr tarihten itibaren genel htlkiimlere gdre

hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesini yapar.

ALTINCI SOLUM

Muafiyetler ve istisnatar, B0lgenin iztenmesi ve Denetimi

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 37 - (l) B6lgede muafiyet ve istisnalarrn uygulanmaslna iligkin esaslar aqa$rda belirtilmigtir:

a) Y6netici girketlerin, Kanunun uygulanmasr ile ilgili her tiirl0 faaliyetleri sonucunda elde enikleri kazanqlart

3111212023 tarihine kadar kurumlar vergisinden miistesnadtr. Ydnetici qirket, ayrrca, Kanunun uygulanmast ile ilgili

olarak d1zenlenen kfllrtlardan ve yaprlan iglemlerden dolayr damga vergisi ve harqtan muaftrr. Yiinetici girket, bu

muafiyet ve istisnalarrn uygulanabilmesi igin baph bulundu$u vergi dairesine baqvuruda bulunur.

b) B6lgede faaliyet gdsteren gelir ve kurumlar vergisi miikelleflerinin, miinhaslran bu Bdlgedeki yanhm

ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazanglan 3ll12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden

miistesnadrr, Bu istisnanrn uygulanabilmesi igin m0kellefler balh bulunduklarr vergi dairesine baSvuruda bulunurlar.

Bu bagvuruy4 yonetici girketten ahnan sdz konusu vergi miikellefinin B0lgede yer aldrlrnr ve m0kellefin faaliyet

alanlarrnr gosteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamrndaki istisna uygulanmaz.

c) B6lgede gahgan ve bu Yonetmelipe gore tanrmlanmrg Ar-Ge ve destek personelinin bu giirevleri ile ilgili

iicretleri 3111212023 tarihine kadar her t0rlii vergiden istisnadrr. Bu istisnantn uygulanabilmesi igin, ilgili girigimci,

B6lgede gahgan ve bu Yonetmelige gOre tanrmlanmrs tiim Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki gdrev

tanrmlarrnr, nitelik ve gahgma s0relerini gdsteren listeyi ayhk olarak ydnetici girkete onaylattr, inceleme ve

denetimlerde ibraz edilmek tizere saklar. istisna kapsamrndaki gahqma s0relerinin hesabrnda haftada krrkbeg saatin

tizerindeki ve ek gahgma siireleri bu hesaplamada dikkate altnmaz. Hak kazanrlmrg hafta tatili ve yrlhk ticretli izin

siireleri ile 17l3ll98l tarihli ve 2429 sayfi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkrnda Kanunda belirtilen tatil giinleri

gelir vergisi stopajr tegviki uygulamasrnda dikkate ahnrr. Hesaplamada ktisurath sayllar bir iist tamsaylya ibla! edilir.

istisna kapsamrndaki destek personeli sayrsr Ar-Ge personeli saylslnln yiizde onunu alamaz. Destek personeli sayrst

hesabrnda kiisurath sayrlar bir iist tamsaylya ibla! edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayrsrnrn %o

10'unu agmasr hdlinde, briit ucreti en az olan destek personelinin 0cretinden baglamak Uzere her tiirl[ vergi istisnasl

uygulanrr. Briit iicretlerin aynr olmasr h6linde, Ucretine her tiirlii vergi istisnasr uygulanacak destek personeli ise

gahgtr!r girigimci firma tarafrndan belirlenir. Ucretin briite iblag edilmesi gerektipi durumlarda brtit iicret Kanunla

saSlanan vergi tegvikleri dikkate ahnmaksrzrn hesaplanrr. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamrnda elde

ettigi ttim gelirler (iicret, prim, ikramiye ve benzeri ddemeler) istisna kapsamrna dahildir.

g) Atrk su arrtma tesisi igleten B0lgelerden, belediyelerce attk su bedeli allnmaz.
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d) B0lge igerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi miikellefleri, yazrhm ve/veya Ar-Ge

faaliyetleri dolayrsryla 4691 sayrh Kanunda yer alan vergisel tegviklerden biitiin halinde yararlanabilirler. Bu durumda

aynr yazrlrm velveya Ar-Ge projesi igin 13/612006 tarihli ve 5520 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu, 3lll2l1960 tarihli
ve 193 sayrlr Gelir Vergisi Kanunu ile281212008 tarihli ve 5746 sayrh Aragttrma ve Geligtirme Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkrnda Kanunda yer alan vergisel tegviklerden aynca yararlananazlar. B0lgede faaliyette bulunan

giriqimcilerden 5520 sayrh Kanun, 193 sayrh Kanun ve 5746 sayrh Kanunda yer alan vergisel tegviklerden

yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanhlrna ve B0lge yiinetici girketine eg zamanlt olarak ayrrca bildirirler.

e) B0lgede yer alan girigimcilerin yiiriittiikleri yazirm ve/veya Ar-Ge projesi kapsamrnda galtgan Ar-Ge

personelinin, Bdlgede yiiriittiilii g6revle ilgili olarak yrinetici girketin onayryl4 Btilge drgrnda gegirditi siirelere ait bu

gahgmalan kapsamrnda elde ettikleri 0cretlerinin; Universite b0nyesinde kadrolu olan Olretim elemanlart igin % 50'si,

diler Ar-Ge personeli igin%o25'i gelir vergisinden miistesnadrr. Bu istisnanrn uygulanabilmesi igin;

l) Giriqimci girketin ytiriittiisti yazrhm ve/veya Ar-Ge projesinin bir krsmrnrn B0lge drgrnda y0r0ttilmesinin

zorunlu oldulu hallerde, girigimci girke! yaahm velveya Ar-Ge projesinin BOlge drgrnda gegirilmesi gereken

krsrmlarrna iligkin gerekgeli teklifi ile gahganlann projeler itibarryla sayrlarr ve nitelikleri, bu personelin projelerde

g0rev aldr!r s0reler, iicretlerine ililkin bilgiyi ydnetici girkete sunar.

2) Girigimci girket tarafindan sunulan gerekgeli teklify0netici girket tarafrndan incelenir ve sdz konusu yazfum

ve/veya Ar-Ge projesinin bir krsmrnrn BOlge iginde yiiriit0lemeyecepinin (B0lge drgrnda yaptlmastntn zorunlu

olduSunun) tespit edilmesi ile B0lge drgrnda ytiriitiilen yazrhm velveya Ar-Ge faaliyetlerinin B0lgede yiir0t0len aynt

yazthm ve/veya Ar-Ge projesi kapsamrnda oldulunun tespit edilmesi gartryla, gerekgeli teklifyOnetici girket

tarafrndan onaylantr.

3) Btilgede gahgan Ar-Ge personelinin, yiiriittii[ii yazrhm velveya Ar-Ge projesi ile ilgili B0lge dtqtnda

gegirdiSi sureye iligkin yanhm velveya Ar-Ge gahgmasr yaprlan kurum veya kurulugtan aldr[r belge yOnetici girkete

sunulur.

f1 Bu Kanuna gore teknoloji geligtirme b<ilgesinde faaliyette bulunan girigimcilerin kazanqlartntn gelir veya

kurumlar vergisinden istisna bulundulu stire iginde miinhasrran bu Bdlgelerde iirettikleri ve sistem yOnetimi, veri

yonetimi, ig uygulamalarr, sekt0rel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yanhmr geklindeki teslim ve

hizmetlerinin, 2511011984 tarihli ve 3065 sayrh Katma Deler Vergisi Kanunu kapsamrnda katma de$er vergisinden

miistesna tutulmasr igin yonetici girketin onayr ahnarak ilgili vergi dairesine baqvuruda bulunulur.

g) Bakanhkga istenilen formata uygun olarak hazrrlanmrq, iiger ayhk ddnemler halinde B0lge y0netici girket ve

Bdlgede bulunan girigimcilerin faaliyetlerine iligkin, kendi mali miigaviri veya yeminli mali mUqavirince onaylt

bilgiler Bakanhla tig ayhk dOnemi takip eden altmrg gtin igerisinde gOnderilir. Bu siire igerisinde giinderilmemesi

halinde, B0lgede saf,lanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceline yOnelik inceleme yaptlmasrnr sa!lamak amacryla

Maliye Bakanh[r, Bakanhk tarafindan bilgilendirilir.

!) Bolgede muafiyet ve istisnalann uygulanmasr ile ilgili iglemler Maliye BakanhSrnrn ilgili mevzuatlartna

tabidir.

Bakanhlrn denetim yetkileri

MADDE 38 - (l) Bakanhlrn denetim yetkilerine iligkin esaslar aqafrda belirtilmigtir:

a) Bakanhk, yonetici girketin ve girigimcilerin faaliyet ve uygulamalarrnr gerekli gtirdiiSii durumlarda denetler.

Gerektiginde ilgili kurum ve kuruluglarla igbirti!i yapar. Denetim siirecinde ydnetici girket ve girigimciler her tiirlii

bilgi ve belgeyi denetim elemanlarrna vermekle yiikiimltid0r. Denetim sonucunda haztrlanan rapor Genel M0diirliile
sunulur.

b) Bakanhk, Bolgede Kanunda belirtilen amacrn drgrnda faaliyet gOsteren ydnetici girketi uyanr ve belirli bir

stire vererek, Kanun amacrna uygun faaliyette bulunulmasrnr ister. Bu s0renin sonund4 ydnetici qirketin, amact

do!rultusunda faaliyet giistermedipinin tespit edilmesi durumunda, Bakanhk gdrevli mahkemeye bagvurarak mevcut

yonetici girketin yOnetim kurulu iiyelerinin g0revlerinin sona erdirilmesini, girketin y6netimi igin kayyum tayin

edilmesini ve ycinetici girketin tasfiyesini ister. Ydnetici girketin tasfiyesine mahkemece karar verilmesi halinde, girket

ve y6neticilerin hak ve yiikiimliilUkleri ile sorumluluklan sakh kalmak kaydryla, Bakanhk, ydnetici girketin

miilkiyetinde olan B0lgeye aitaraziyl ve lizerindeki tagrnmazlan kamulagtrrtr ve B0lgenin yOnetimini bagka bir

ydnetici girkete verebilir.
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Muafiyet ve istisnalarrn denetlenmesi

MADDE 39 - (l) Y0netici girket ve B0lgede faaliyet gdsteren giriqimciler ile B0lgede galtgan Ar-Ge ve

destek personelinin yararlandrklan istisna ve muafiyetleri yOntinden Maliye Bakanh!rnca denetlenir. Bu denetim,

yOnetici girketlerin sorumlululunu kaldrrmaz.

(2) Yonetici girketin onayr ile B0lge drgrnda gegirilen siirenin Biilgede yiiriit0len g0revle ilgili olmadrlrnrn

tespit edilmesi halinde, ziyaa ulratrlan vergi ve buna iligkin cezalardan ilgili igletme sorumludur.

YEDiNCi BOLUM

Qegitli ve Son Hiikiimler

Gegiq hiikiimleri

GECiCi MADDE I - (l) Bu Yonetmelilin yuriirliige girdili tarihten once Kanunun amacrna uygun bigimde

kurulmug olan B0lgeler, bu Yonetmeligin yiiriirl0se girdipi tarihten itibaren bir yl iginde durumlartnt bu Ydnetmeli$e

uygun hale getirir.

(2) Bu Yonetmelilin ytiriirliige girdipi tarihten itibaren faaliyette olan Bdlgeler bu Ydnetmelik doSrultusunda

en geg bir yrl igerisinde kulugka merkezini, Ug yrl igerisinde teknoloji transfer ofisini kurmakla ytiktimliidiir.

Yiiriirliikten kaldtrrlan Yiinetmelik

MADDE 40 - (l) 191612002 tarihli ve 24190 sayfi Resmi Gazete'de yayrmlanan Teknoloji Geligtirme

Btilgeleri Uygulama Ydnetmeliti yiir0rltkten kaldtrtlmtgttr.

Yiiriirliik

MADDE 41 - (l) Bu Y0netmelik ll4l20l4 tarihinde ytir0rlii[e girer.

Yiiriitme

MADDE 42 - (l) Bu Yonetmelik hukiimlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakant y0riitiir.

Ek-1

TEKNOLOJi GELiSTiRME BOLGESi YAPILABiLiRLiK RAPORU

HAZIRLAMA ESASLARI

A) Kurucu heyet / Ydnetici qirket bilgileri

Bu b0l0mde kurucu heyeti / ytinetici girketi oluqturan her bir kurum ya da kuruluqun;

a) Adt

b) Adresi

c) Faaliyet alanr

g) Telefon ve faks numaralart

d) e-posta adresi

ile kurulacak B0lgenin adr yer altr.
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B) Bdlgenin kurulacaSr;

a) YOrenin Genel Delerlendirilmesi,

l) Colrafi konum, doSal yapr ve arazi kullanrm durumu,

2) Sosyal, kiiltiirel ve teknik altyapr,

3) Kentlegme ve planlam4

4) Ekonomik yapt,

5) Sanayi varh$r.

(Yukarrda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamhk, il miidtirltikleri, belediyeler ve diler yerel

kurumlardan satlanabilir. )

b) il'in akademik, teknolojik ve sanayi potansiyeli

I ) Universitelerde gahgan yiiksek lisans ve doktora dereceli personel saytsl,

2) Ar-Ge ve yazrhm kuruluglarr, faaliyet alanlan ve gahgan araltlrmacl personel saytst,

3) Ar-Ge ve yazrhm birimine sahip sanayi kuruluglan ve gahqan aralttrmacl personel sayrsr (kamu/tizel),

4) Teknotoji geligtirme bdlgesi, teknoloji geliqtirme merkezi, inktibatdr ve benzeri yaptlanmalar,

5) Sanayi kuruluglannrn (kamu/6zel) y0zde olarak sektOrel dalrhmr (Tiirkiye istatistik Kurumu verilerine

dayanarak),

6) Yabancr ortakh sanayi kuruluglannrn sekt0rel dalrhmr (Tiirkiye istatistik Kurumu verilerine dayanarak),

7) DiSer.

C) Kurucu heyet / Y0netici $irket iginde yer alan kurum ya da kuruluglarrn Ar-Ge ve yazthm gahSmalarr

hakkrnda bilgiler (Kurulmu; bir Teknoloji Geliqtirme B0lgesi baqka bir il srnrrr igerisinde B0lgeye ek alan katmak

istiyorsa, bu baghk o il kapsamrnda irdelenecektir.)

a) Kurucu heyet / Ydnetici girket iginde yer alan her bir iiniversite, ileri teknoloji enstitiisii veya kamu Ar-Ge

merkez veya enstitus0 iqin (Son 3 yrh igerecek Sekilde);

l) istihdam ettili 0f,retim elemanrnrn unvanlanna ve bdliimlerine gOre da$rllmt,

2) Lisansiistti gahgma sayrsr ve bOliimlere gdre daltltmt,

3) istihdam edilen Ar-Ge personeli saylsl ve uzmanhk alanlanna g0re daltltmt,

4) Yuriitiilen Ar-Ge projelerinin konulan, ayrrca kamu velveya dzel Ar-Ge desteli var ise destek kaynaklarr,

5) Sonuglandrrrlan Ar-Ge projelerinin konulan, kamu ve/veya dzel Ar-Ge deste[i var ise destek kaynaklart,

varsa ticari grktrlarr,

6) Srnai miilkiyet haklarr (Patent, marka tescil, bitkisel rslahgr haklarr faydah model saytlart),

7) Toplam Ar-Ge biitgesi ve genel biitge igindeki orant,

8) Sanayi ile ortak ve/veya siparig 0zerine yiiriittilen proje adedi, konulan ve toplam b0tqesi,

9) ilde faaliyet gosteren kurum ve kuruluglarla yiiriit0len proje bilgileri ve iqbirlili iligkileri,
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l0) Ilde mevcut teknoloji geligtirme bOlgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geligtirme merkezi, ink0batiir ve

benzeri yaprlanmalarla iligkisi ve yUrtitUlen projeler hakkrnda bilgi,

I l) il drgrnda faaliyet gOsteren yurtiqindeki teknoloji geliqtirme bOlgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geligtirme

merkezi, ink0batdr ve benzeri yaprlanmalarla iligkisi ve yiiriit0len projeler hakkrnda bilgi,

12) Yurtdrgrnda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yaprlanmalarla iligkisi ve y0riitiilen projeler

hakkmda bilgi.

b) Kurucu heyet / Ytinetici girket iginde yer alan diler ortak, kurum ya da kuruluqlarrn her biri igin (varsa)

(Son 3 yrh igerecek gekilde);

l) ilde yurutulen Ar-Ge ve y0resel kalkrnmaya yOnelik gahgmalara saglanan nakdi ve ayni katktlar,

2) ilde faaliyet gtisteren kurum ve kuruluglarla mevcut ortakhk, igbirligi protokolii ve benzeri iligkiler ve

yiiriitiilen projeler hakkrnda bilgi,

3) Universite ve/veya Ar-Ge kurumlarr ile y0riitiilen veya sonuglandrnlan ulusal ve uluslararast ortak proje

adedi, konulan ve toplam b0tgeleri, varsa ticari grktrlarr,

4) istihdam edilen Ar-Ge personeli sayrst ve uzmanltk alanlanna gdre da$rhmt,

5) Toplam Ar-Ge biitgesi,

6) Yiir0tiilen Ar-Ge projesi adedi ve konulart,

7) ilde mevcut teknoloji geligtirme bOlgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geligtirme merkezi, inkiibatOr ve benzeri

yaprlanmalarla iligkisi ve yiiriitiilen projeler hakkrnda krsa bilgi,

8) il drgrnda, yurtiginde faaliyet g0steren teknoloji geligtirme bOlgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geligtirme

merkezi, inkiibat0r ve benzeri yaprlanmalarla iligkisi ve yilriitiilen projeler hakkrnda bilgi,

9) Yurtdrgrnda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yaprlanmalarla iliEkisi ve y0r0tiilen projeler hakkmda

bilgi,

l0) Kamu ve Ozel Ar-Ge desteklerinden faydalanrlarak yiiriittilen Ar-Ge projeleri ve varsa ticari grktrlarr

hakkrnda bilgi,

I l) Srnai mtilkiyet haklarr (Patent, marka tescil, bitkisel rslahcr haklan faydalt model saytlan).

Q) Bdlge alanr segimine iligkin bilgiler

a) Segilen Bdlge arazisinin yeri ve yiizolgiimii (m2)

b) B0lge arazisinin miilkiyet/kullanrm haklanna ili$kin tedarik ve kullanrm ydntemleri

c) B0lge arazisinin iiniversite, yiiksek teknoloji enstitiisii veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisii ile yerel,

ulusal ve uluslararasr ulaqrm arterlerine yakrnhlr

g) Bdlge arazisinin potansiyel gekim merkezi olma Ozellikleri.

(Bolge alanr segimine iligkin bilgiler kurulan her bir B0lge alanr igin ayn ayn belirtilecektir)

D) Kurulacak (ya da mevcut ) ydnetici girket ile ilgili bilgiler
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Kurulacak (ya da mevcut) yOnetici qirketin;

a) Ortaklan ve sermaye yaplsl

b) istihdam ve niteligi

c) Bolge kurmak igin sabit yatrnm harcamalarr tutan (Yrllar itibariyle, ilk 3 ytlltk)

I ) Etiit, proje ve miihendislik hizmetleri

2) Arazi bedeli (satrn alma/kamulaStrrma/tahsis)

3) Arazi ve gevre diizenlemesi, haztrltk yaprlarr

4) Altyapr harcamalart

5) Usgapr harcamalarr (idare binasr, kulugka merkezi, girigimci binalarr, sosyal tesisler ve benzeri her biri

igin ayrr bir kalem olarak belirtilmelidir.)

6) Taqrt durumu (otomobil ve servis, yangln, temizlik ve benzeri araglar)

7) Genel giderler

8) Diler giderler

9) Bdlge iqletme sermayesi tutarr (Yrllar itibariyle, ilk 09 ytlltk)

l) I99i ve personel giderleri

2) Isrtma ve havalandtrma giderleri

3) Arag igletme ve bakrm giderleri

4) Tesislerin igletme ve bakrm giderleri

5) Girigimcilere saplanrrsa finansman destef,i

d) B0lgede yaprlmasr planlanryor ise; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yOnelik ytinetici girketge

ytiriitglen veya ygriitiilecek kulugka programlarr, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji igbirli$i programlan

igin yaprlacak harcamalar (Yrllar itibariyle, ilk 3 ytlltk)

l) Kulugka programlan

2) Teknoloji transfer ofisi hizmetleri

3) Teknoloji igbirlili programlan

e) B6lge igin dngdriilen 3 ytlhk tahmini harcama (yatrrrm) tutan (c, g ve d' nin toplamt)

f) Finansman planr (ilk 3 yrlltk)

Tahminitoplamyatrnmtutarr(e) :.......................... TL (%100)

l) Sermaye

2) Krediler (ig+Dr9)

- i9 Krediler

:.......................... TL (%......)

:.......................... TL (o/o'.....)

rL (%......)
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- Drq Krediler

3) Odenek
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rL (%......)

TL (o/o......)

TL (%......)

TL (o/o......\

4) Diler Kaynaklar (agrklaymz) :

5) Tahmini Gelirler

- Giripimcilerden ahnacak kira :.......................... TL (%......)

-Danrgmanhkgelirleri :.......................... TL (%......)

- TTO gelirleri : TL (%......)

-Dilergelirler(agrklayrnz) :.......................... TL (o/o......)

E) Brilgenin yiinetimi ve girigimcilerle ilgili bilgiler

a) Bdlge yOnetimi ile ilgili bilgiler

l) B0lgenin faaliyet g0stereceli teknolojik alanlar ve 6n gdriilen grktrlar

2) B0lgede yer alacak kurum ve kuruluglar ile girigimcilere verilmesi planlanan hizmetler

3) Bdlgede yer alacak kurum ve kuruluglar ile girigimcilere verilecek bina ve/veya arazi tahsis ydntemi

(kiralama, kullanrm hakkr ve benzeri)

4) B0lge biinyesinde teknoloji geligtirme merkezi, elitim merkezi ve inkiibatdr gibi yaprlanmalarrn kurulmasr
planlanryor ise bu yaprlanmalann hayata gegirilmesine iligkin iglem ve yOntemler

5) B6lgenin iizendirici araglan

6) B0lgede yer alacak Ar-Ge ballantrh kurum ve kuruluqlar ve di[er destek birimleri

7) Ar-Ge gahgmalannrn ve yeni teknolojilerin ticarilegtirilmesi igin Onerilen yrintemler ve tingrirtilen

6lg0lebilir grktrlar.

b) Giriqimciler ile ilgili bilgiler (Y0redeki; sanayi, Ar-Ge ve yazrhm ile akademik veriler dikkate ahnarak
gerekgeli olarak aqrklayrnrz.)

I ) Bdlgede yer almasr planlanan toplam girigimci sayrsr ve bu giriqimcilerin gok uluslu, btiyiik, kiigiik ve orta

boy ve yeni kurulacak igletme olatak yiizde cinsinden tahmini dalrhmr

2) Girigimciler tarafrndan olugturulacak tahmini Ar-Ge ve destek personel saytsr.

F) Kurulacak B0lgenin, iilke ve ydrenin, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kiiltUrel geligmesine olasr katkrlarrnt
agtklayrnrz.

G) Btilge kurulugunda igbirlili yaprlacak kurum ve kuruluglarrn B0lge olugumuna ve bagansrna yapacaklarr

olasr katkrlarr agrklayrnrz.

G) Kurulacak B0lgenin dolal, kiilt[rel ve tarihi delerlere duyarhh!r konusunda gergeklegtirilecek projeleri

agrklayrnlz.

H) B0lge kurma talebini, ydrenin akademik ve sanayi potansiyeli ve Ar-Ge'ye duyulan ihtiyag bakrmrndan

deterlendiriniz.
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I) Kurulacak Bdlgede yeni ve ileri teknoloji iiretilebilirlilini ve geligtirilebilirlilini irdeleyiniz.
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