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MADDE | - 26/6/2001tarihli ve 4691 sayrh Teknoloji Geligtirme Bolgeleri Kanununun 3 uncii maddesinin
O ve (l) bentleri aqalrdaki gekilde degiqtirilmiq ve maddeye agalrdaki bentler eklenmigtir.

"c) Aragtrma ve Geligtirme (AR-GE): Aragtrrma ve geligtirme, kiiltiir, insan ve toplumun bilgisinden olugan
bilgi dalarct$lntn arhnlmast ve bunun yaziltm dahil yeni siireg, sistem ve uygulamalar tasarlamak iizere kullanrlmasr
igin sistematik bir temelde yiiriit0len yaratlcr gahqmalarr,"
"g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaqlara cevap verebilen mevcut pazarlwabagan ile sunulabilecek ya da
yenipazarlar yaratabilecek; yeni bir iirtin ya da mal, hizmet, uygulam4 ydntem veya i9 modeli fikri ile oluqturulan
siiregleri ve siireglerin neticelerini,"
'J) Kurucu Heyet: B0lgenin iginde veya bulundulu ilde yer alan en az bir iiniversite veya yuksek teknoloji
enstittisii ya da kamu AR-GE merkez veya enstittisii ve diler kuruluq temsilcilerinden olugan, Bdlge y6netici girketi
kuruluguna kadar gegen siiregte ilgili kurum ve kuruluglar nezdinde B0lgenin kurulmasr ile ilgili tiim ig ve iglemlerden
sorumlu heyeti,"

"l) Yazlhm: Bir bilgisayar, iletigim cihazr veya bilgi teknolojilerine dayah bir diler cihazrn gahgmasrnr ve
kendisine verilen verilerle ilgili gereken iglemleri yapmaslnl sa!layan komutlar dizisinin veya programlarrn ve
bunlann kod listesini, igletim ve kullantm krlavuzlannr da igeren belgelerin, belli bir sistematik iginde, tasarlama,
geligtirme geklindeki uriin ve hizmetlerin tilmii ile bu 0rtin ya da mal ve hizmetlerin lisanslam4 kiralama ve
tiim
haklan ile devretme gibi teslim qekillerinin tiimiinU,"
"m) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde do!rudan g0revli aragtrrmacr, yazrhmcr ve teknisyenleri,
n) AraStrmact: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanrmr kapsamrndaki projelerde, yeni bilgi, urlin, sureg, y6ntem
ilgili projelerin ytinetilmesi siireglerinde yer alan en az lisans mezunu

ve sistemlerin tasanm veya olugturulmasl ve
uzmanlarr.

o) Teknisyen: Miihendislik, fen ve saphk bilimleri alanrnda yiiksek dlrenim gormiig ya da meslek lisesi veya
meslek yiiksekokullarrntn teknik, fen ve sa$rk b0lilmlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kiqileri,

p) Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katrlan veya bu faaliyetlerle do!rudan iligkili yonetici,
teknik
eleman, laborant, sekreter, iggi ve benzeri personeli,

r) Yazrhmcl Personel: Yazrhm olarak tanrmlanan s0regte gahgrp program geligtiren, iireten, alanrnda yeterli
deneyime veya

e!itime sahip nitelikli personeli,

s) Kuluqka Merkezi (inkiibatdr): Ozellikle genq ve yeni igletmeleri geligtirmek amacryla; girigimci
firmalara
ofis hizmetleri' ekipman deste$i, ydnetim destefi, mali kaynaklara erigim, kritik i9 ve teknik
destek hizmetlerinin bir
gatr altrnda tek elden sa!landrtr yaprlarr,

t) Teknoloji Transfer ofisi (TTo): Teknoloji geligtiricisi AR-GE kurum ve kuruluglan ile
teknoloji kullanrcrsr
sanayi girketleri veya diSer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluglan arasrnda
bilgilendirme, koordinasyon,
ara$trrmayl yonlendirme, yeni AR-GE girketlerinin olugturulmasrnr tegvik etme,
igbirlipi geligtirme, fiki miilkiyet
haklarrnrn korunmast, pazarlanmast, sattlmasr, fikri mtilkiyetin satrgrndan elde
edilen gelirlerin ydnetilmesi
konulannda faaliy et gosteren yaptyr,
u) Teknolojik Ur0n: Toplumsal ihtiyaglan kargrlamak ve yagam standardrnr yiikseltmek
amacryla nitelikli
igg0cii tarafrndan bilimsel bitgi ve teknolojik aragtrrmalar kullanrlarak ortaya grkanlan,
var olandan belirein bir sekilde
farkhhk gosteren, katma deseri ve rekabet edebilirlisi yiiksek uriinti,"
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MADDE 2 - 4691 sayth Kanunun 4 iincii maddesi agalrdaki gekilde deligtirilmigtir.
*MADDE 4 Bdlge ile ilgili
bagvurular Kurucu Heyet tarafrndan yaprlrr. Bagvurularr de$erlendirmek iizere
Bakanhk Sanayi Aragtlrma ve Geligtirme Genel Miidiiriin0n baqkanhsrnda, Maliye Bakanh$r, Bayrndrrhk ve iskdn
BakanhSr, Devlet Planlama Tegkilatr MUstegarhlr, Yiiksekdlretim Kurulu Bagkanhgr, TUrkiye Bilimsel ve Teknolojik
Ara5trrma Kurumu Bagkanhlr, Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ve Bakanhk tarafrndan belirlenecek teknoloji
konusunda faaliyet gdsteren bir Ozel kurulugtan birer temsilcinin katrhmr ile Degerlendirme Kurulu olugturulur.
Bakanlar Kurulu, Delerlendirme Kurulunun uygun gdriigi ve Bakanhsrn teklifiyle Biilge kuruluqu ile
B0lgeye ek alan katrlmasrna ya da Bdlge srnrn defigiklipine karar verir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayrmlanarak
yiiriirliile girer.
B6lgelerdeki planlama siirecinde imar planlarr ve de!igiklikleri, parselasyon planlarr ve defigiklikleri, qrkacak

y0netmelile uygun olarak B0lgenin ydnetici girketince hazrrlanrr ve Bakanhk tarafrndan onaylanarak yiiriirltile girer.
Kesinlegen imar planlarr, bilgi igin ilgili kurumlara gtinderilir. Arazi ve bina temini, planlama ve projelendirme, alt
yapr ve iist yaprnrn ingasr ile ilgili harcamalar y0netici girkete aittir.
Teknik sorumlululu ydnetici girket tarafrndan belirlenecek proje miiellifi ve fenni mesule ait olmak uzere
tarihli ve 3194 sayrh imar Kanunu h0k0mlerine uygun olarak hazrrlanan veya hazrrlattrrrlan uygulama

31511985

projeleri Bakanhk tarafrndan onaylanrr.
Bakanhk tarafrndan onaylanarak yuriirltige giren uygulama imar planrna g6re; arazi kullanrmr, yapt ve
tesislerin projelendirilmesi, ingasr ile ilgili ruhsat ve izinlet 3194 sayrh Kanun hiikiimlerine uygun olarak Bakanlk
tarafrndan verilir.

Bdlgelerde ihtiyag duyulacak uaziler 4/l l/1983 tarihli ve 2942 sayrh KamulaStrrma Kanunu hukumlerine
gdre sa$lanabilir.

Bdlge alanlarr iginde yer alan tiniversite arazileri, bu i.iniversitelerin uygun gortip izin vermeleri durumund4
mtilkiyeti ilgili 0niversitede kalmak kaydryla BOlgenin yOnetici qirketine tahsis edilebilir. Bu durum diger kamu
kurum ve kuruluglanna ait araziler igin de gegerlidir. Bdlge igerisinde yer alan Hazinenin 0zel mulkiyetinde veya
Devletin hiikiim ve tasarrufu altrnda bulunan tagrnmazlar Uzerinde irtifak hakkr tesisinin veya kullanma izni
verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanhlr tarafrndan yOnetici girket lehine ilk beq yrh bedelsiz olarak,
devam eden yrllar igin yatlrlm konusu ta$lnmazln emlak vergi delerinin binde ikisi kargrhlmda irtifak hakkr tesis
edilir veya kullanma izni verilir. irtifat lat<tr tesis edilen ve kullanma izni verilen bu tagrnmazlar 0zerinde yaprlacak
faaliyetlerden hasrlat payr altnmaz. Bu frkanrn uygulamasrna iligkin usul ve esaslan belirlemeye ve irtifak hakkr veya
kullanma izni bedelini, Devlet Planlama Tegkilatr Mtistegarhlrnca belirlenen sosyo-ekonomik geligmiglik srralamasrna
gOre

iller itibarryla farkhlagtrrmaya veya srfira kadar indirmeye Maliye Bakanhgr yetkilidir.
Bdlge kurulmasr igin 0ngdriilen alanda veya B0lgenin bulundu$u ilin srnrrlan iginde tiniversite veya yiiksek

teknoloji enstitusu veya kamu AR-GE merkez veya enstitusiiniin bulunmasr ve yorede yeterli AR-GE, sanayi
potansiyelinin bulunmast ve finansal yeterlilik iartl aranlr. AR-GE sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik kriterleri
ydnetmelikle belirlenir.
B0lge olarak belirlenen araziler higbir gekilde bagka amaqlarla kullanrlamaz."

MADDE 3 - 4691 saytlt Kanunun 5 inci maddesi agagrdaki gekilde deliqtirilmigtir.

'MADDE 5 - B6lgenin yOnetimi ve igletmesinden sorumlu ydnetici girketin kuruculan arastnd4 Bdlgenin
iginde veya bulundutu ilde yer alan en az bir 0niversite veya yiiksek teknoloji enstiti.isti ya da kamu AR-GE merkez
veya enstittisii bulunur.
Y0netici qirkete ayrrca T0rkiye Odalar ve Borsalar Birligine balh odalar ve borsalar, Ttirkiye Esnaf ve
Sanatkarlarr Konfederasyonuna ba$h odalar, birlikler ve federasyonlar, yerel yonetimler, bankalar ve finansman
kurumlarr, yerli ve yabancr Ozel hukuk tiizel kigileri, AR-GE ve teknoloji geligtirme ile ilgili vakrf, kooperatif ve
demekler, ilgili kamu kuruluglarr ve ihracatgr birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olabilir.
Yerel ydnetimler, baqkaca bir igleme gerek kalmaksrzrn kendi meclis kararrna binaen y0netici qirkete ortak

olabilir.
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Yabancr Ozel hukuk t0zel kigileri 51612003 tarihli ve 4875 sayrh Dolrudan Yabancr Yatrnmlar Kanunu ve
mevzuat hiikiimleri gergevesinde ytinetici girkete igtirak edebilir.

Y0netim Kurulu tarafindan y0netici girket genel miidiirlti!0 iist y0netimine atanacaklarda aranacak nitelikler
ydnetmelikle belirlenir.

Y0netici girket; B0lgeye ait planlama ve projelendirmenin yaprlmasr, gerekli alt yapr ve iist yapl hizmetleri ile
Bdlge iqin gerekli her tiirlU hizmetlerin yUr0tUlmesi, kulugka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulmasr,
B0lgenin bu Kanun ve ilgili y0netmeliklerde gOsterilen amaca uygun olarak yOnetilmesi, girigimcilerin ve uqiinc0
gahrslarrn buna aykrn davrantglarrnrn Onlenmesi ve gerekli 0nlemlerin ahnmasr ile yiiktimliidiir.
Kamu yararr kararr, ytinetici girketin bagvurusu iizerine Bakanhkga verilir.
Bakanltk, Bdlgede bu Kanunda belirtilen amacrn drErnda faaliyet gOsteren ydnetici girketi uyanr ve
siire vererek, amactna uygun faaliyette bulunulmaslnr ister. Bu siirenin sonunda, ytinetici girketin, amacr

belirli bir

do!rultusunda faaliyet gOstermedilinin tespit edilmesi durumund4 Bakanhk gOrevli mahkemeye bagvurarak mevcut
ydnetici girketin yOnetim kurulu 0yelerinin gtirevlerinin sona erdirilmesini, girketin yOnetimi igin kayyum tayin
edilmesini ve y0netici girketin tasfiyesini ister. Y0netici girketin tasfiyesine mahkemece karar verilmesi halinde, girket
ve ydneticilerin hak ve ytikiimlUlUkleri ile sorumluluklan sakh kalmak kaydryla, Bakanhk, ydnetici qirketin
mtilkiyetinde olan B0lgeye ait araziyi ve i.izerindeki tagrnmazlan kamulaqtrrrr ve Btilgenin ydnetimini bagka bir

ydnetici girkete verebilir.
Ydnetici girket kurulugu ve Bdlgeye ait imar planlannm onaylanmak iizere Bakanhga sunulmasr iglemleri
B6lge kurulug karartntn Resmi Gazetede yayrmr tarihinden itibaren bir yrl igerisinde sonuglandrrrlrr. Bu iglemlerin bu
s0re igerisinde tamamlanmamasr halinde, Kurucu Heyet sUre uzatlmr igin Bakanh$a miiracaat eder. Bakanhk uygun
gOrmesi halinde bir defaya mahsus olmak 0zere enfazla altl ay ek s0re verebilir. Bu ek siire igerisinde gerekli
diizenlemelerin yaptlmamast durumunda" Bakanlar Kurulunun BOlgenin ilanrna iligkin karan hiikiim ve sonuglarr ile
birlikte ortadan kalkar.
Y0netici girket ortaklanndan; 0niversiteler, yiiksek teknoloji enstitiileri ya da kamu AR-GE merkez veya
enstitiileri, ytinetici girkete taahhiit ettikleri sennaye payrnr d0ner serrnaye gelirlerinden odeyebilir.
Ydnetici girket, iiger ayhk d0nemler halinde kendisine ve BOlgede bulunan girigimcilerin faatiyetlerine iligkin
bilgileri ydnetmelikte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Bakanhla gondermekle yiikiimliidiir.
Y0netici girket" her tiirlii hesap ve iglemlerini yrlhk olarak 116l1989 tarihli ve 3568 sayrh Serbest Muhasebeci
Mali M0gavirlik ve Yeminli Mali Miigavirlik Kanununa gdre yetkilendirilmig yeminli mali mugavire inceletir. yeminli
mali miigavir, diizenlediSi denetim raporunun birer drnelini aynl siire iginde ydnetici girkete ve Bakanhga gdnderir.
Y0netici girket, her ytltn sonunda kendisine ve Btilgede yer alan AR-GE faaliyetinde bulunan igletmelere
sa!lanan destek ve muafiyetlerin etki de$erlendirmesini yapar ve bu konuda diizenlenen raporun bir 0me!ini
Bakanhla gOnderir."

-

MADDE 4 4691 sayth Kanunun 7 nci maddesinin birinci frkrasr a;alrdaki gekilde deligtirilmig ve ikinci
fikrastntn birinci c0mlesinde yer alan "ara5trrmacr" ibaresinden sonra gelmek tizere "ve idari" ibaresi eklenmiqtir.
"Ydnetici girkette ve Bdlgede yer alan faaliyetlerde yiiriirliikteki ig ve gahgma mevzuatrna gore personel
istihdam edilir. B0lgelerde 4875 sayth Kanun, 271212003 tarihli ve 4817 sayrh Yabancrlann
Qahgma izinleri Hakkrnda
Kanun ve ilgili mevzuat hiikiimleri gergevesinde yabancr uyruklu ydnetici ve vasrflr AR-GE personeli gahgtrrrlabilir."

MADDE 5 - 4691 saytlt Kanunun 8 inci maddesi agalrdaki qekilde deligtirilmigtir.
"MADDE 8 - B0lgelerin kurulmast igin gerekli alt yapr, idare binasr ve kulugka merkezi ingasr ile AR-GE ve
yenilik faaliyetlerini desteklemeye yiinelik y0netici pirketge y0riittllen veya yiiriitiilecek kulugka programlarr, teknoloji
transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iqbirliti programlarr ile ilgili giderlerin, yiinetici girketge kargrlanamayan
krsmr, yardrm amacryla Bakanhk b0tgesine konulan 0denekle srnrrh olmak iizere kargrlanabilir.
igletmeler, Btilgede baglahp sonuglandrrdrktarr AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik iirtiniin
iiretilmesi igin gerekli yatlnml, yOnetici girketin uygun bulmasr ve Bakanhlrn izin vermesi gartryla Bolge igerisinde
yapabilirler' S0z konusu yatlnma konu olan teknolojik 0riintin iiretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kurulug tarafrndan
Bakanlrk gdriigii ahnarak, dncelikle verilir. Bu yatrrrmlara iligkin faaliyetler, 4/l/196l tarihli ve 213 sayrh Vergi Usul
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Kanunu gere[ince tutulmasr zorunlu defterlerde, yatlnm yapan igletmelerin BOlgede yUrUttiikleri AR-GE
faaliyetlerinden ayn olarak izlenir. Bu yatrnmlar nedeniyle Bolgede gahqan personel ve bu yatrnmlanndan elde
edilecek kazanglar Bdlge drgrnda faaliyet giisteren igletmelerin ve bunlann personelinin tabi oldulu esaslara gOre

vergilendirilir.
Y0netici girket, bu Kanunun uygulanmasr ile ilgili olarak diizenlenen kdlrtlardan ve yaprlan iglemlerden
dolayr damga vergisi ve hargtan muaftrr. Atrk su arrtma tesisi iileten Bd,lgelerden, belediyelerce atrk su bedeli ahnmaz.
Bu maddenin uygulamasrna iligkin usul ve esaslar Maliye Bakanh[rnrn uygun gdrUgii ahnarak Bakanhkga
hazrrlanacak ydnetmelikle belirlenir."

MADDE 6 - 4691 sayth Kanunun l0 uncu maddesi aqa[rdaki gekilde degigtirilmigtir.
*MADDE l0

- Bu Kanun kapsamrna giren Bdlgelerdeki faaliyetlerde; 10/12,2003 tarihli ve 5018 sayrh Kamu
Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu, 3ll2l20l0 tarihli ve 6085 sayrh Sayrgtay Kanunu, 8/911983 tarihli ve 2886 sayrh
Devlet ihale Kanunu ile 4ll/2002 tarihli ve 4734 sayfu Kamu ihale Kanunu hiikiimteri uygulanmaz."
MADDE

7

-

4691 sayrh Kanunun gegici2 nci maddesinin birinci ve ikinci frkralan agalrdaki gekilde

de!igtirilmiqtir.
"Y0netici girketlerin bu Kanun uygulamasr kapsamrnda elde ettikleri kazanglar ile Bolgede faaliyet gosteren
gelir ve kurumlar vergisi m0kelleflerinin, m0nhasrran bu B0lgedeki yazrhm ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri
kazanglan 3111212023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden miistesnadrr.
B0lgede gahqan; AR-GE ve destek personelinin bu g0revleri ile ilgili iicretleri, 3111212023 tarihine kadar her
tiirlii vergiden milstesnadtr. Muafiyet kapsamrndaki destek personeli sayrsr AR-GE personeli saylslnrn yiizde onunu

Y0netici girket, iicreti gelir vergisi istisnasrndan yararlanan kigilerin Bdlgede fiilen gahgtp gahgmadr!rnr
denetler. Ancak, BOlgelerde yer alan girigimcilerin yiiriittiikleri AR-GE projesi kapsamrnda gahgan AR-GE
personelinin, B0lgede yiiruttiit0 gOrevle ilgili olarak y0netici girketin onayr ile B0lge drgrnda gegirmesi gereken
s0reye ait i.icretlerinin bir krsmr gelir vergisi kapsamr drgrnda tutulur. Kapsam drgrnda tutulacak iicret miktan, Maliye
a9,Imaz.

Bakanh!rnrn uygun gdriigii ahnarak hazrrlanacak ydnetmelikle belirlenir. Y0netici girketin onayr ile B6lge drgtnda
gegirilen siirenin Btilgede yiiriittlen gdrevle ilgili olmadrsrnrn tespit edilmesi halinde, ziyaa upratian vergi ve buna

iligkin cezalardan ilgili i gletme sorumludur."

MADDE

I-

4691 sayrh Kanuna agalrdaki gegici madde eklenmigtir.

"GEQiCi MADDE 3 - Bu maddenin yiirtirlule girdiSi tarihten Once bu Kanunun amacrna uygun bigimde
kurulmug olan B0lgeler, bu maddenin y0rurl0ge girdi[i tarihten itibaren bir yrl iginde durumlarrnr bu Kanuna uygun
hale getirir. Siiresi iginde durumlannt Kanuna uygun hale getirmeyenler hakkrnda Kanunun 5 inci maddesi hukiimleri
uygulanrr."

MADDE 9 - Bu Kanun yayrmr tarihinde yiiriirliile girer.
MADDE l0

-

Bu Kanun hiik[mlerini Bakanlar Kurulu yUriittir.

ll/3t20tl

