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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
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgmrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun Hiikmunde

ve 635 saytlt

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
ilgili projelerin ydnetilmesi siireglerinde yer alan en az lisans mezunu
uzmanlan,

ve sistemlerin tasarlm veya olugturulmasl ve

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
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
kamu Ar-Ge merkez veya enstitiisii ve

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,

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,
9)

t) TOBB: T0rkiye Odalar ve Borsalar Birli[ini,
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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
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,
kendisine verilen verilerle

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

deneyime veya egitime sahip

ya da
99) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaglara cevap verebilen mevcut pazarlara bagan ile sunulabilecek
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
7 - (l) Biilge kurulmasr diiguntilen ydrede yeterli Ar-Ge ve sanayi potansiyelinin bulunmast ve
gartl aranrr.
yeterlilik
finansal

MADDE

(2) BOlgede yaprlacak; idare binasr, kulugka merkezi ve alt yapr inqasl ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
ofisi
desteklemeye y6nelik yiinetici girketge yiirtitiilen veya y0r0t0lecek kuluqka programlan, teknoloji transfer
sallayacaklarr
kuruculannrn
igin
Bdlge
gergeklegtirilebilmesi
programlarrnrn
iSbirliEi
ve
teknoloji
hizmetleri
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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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
ilgili kurumdan altnacak gOriiq,

onama yetkisine sahip

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
ilgili kurumdan altnacak gOriig,

onama yetkisine sahip

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

- (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

MADDE
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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
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-

(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'

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
c)

B6lgeye iligkin Karar alabilir.
g) Kurul iiyeleri, bagvuru dosyasrm Kanun ve bu Ydnetmelik htkiimleri gerqevesinde, temsil ettikleri kurum
kuruluqu
ilgilendiren hususlar agtsrndan inceler ve;
ve

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

igbirli[i yaprlacak kurum

k[lttirel geligmesine olasr katkrlart,

ve kuruluqlann B0lge olugumu ve baSansrna yapacaklart olasr katkllan,

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

yeterlili!i,

Bagbakanhk Mevzuatr Geliqtirme ve Yayrn Genel
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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

ll - (l) Bolge bagvurusunun

Delerlendirme Kurulu tarafindan uygun bulunmast durumund4
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

MADDE

baEvuru ile

ilgili Kurul karan ve ekleri Bakanhk

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.

Yiinetici girket genel miid ii riinii n atanm asl

Bagbakanhk Mevzuatr Geligtirme ve Yayrn Genel Mtidiirltipii
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- (l)
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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.

ilgili

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

l2l
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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
M0diirliile verilmesi,

ddenek talebinde bulunmug ise, Odenegin kullanrmrna iligkin iq programlnrn Genel

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
yaktn
drgrnda ise yeterli sayrda itfaiye arag ve gereqlerinin hazrr bulundurulmastnln saplanmasr ya da Bdlge alantna en
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,
Kanunun 8 inci maddesi kapsamrnda tiretim yapmak isteyen igletmelere Kanun' bu Ydnetmelik ve Btilge
igletme yiinergesine uygun olarak yer tahsisinin yaptlmast,

j)

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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Miidtirliilii
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Sayfa l0 / 27

diler firmalardan tamamen ya da krsmen

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'
ve
o) B6lgede yer alan girigimci Ar-Ge firmalarr, Ar-Ge projeleri ve Biilgede istihdam edilen t0m Ar-Ge
ayltk
destek personeli listelerinin, kayrt altrna ahnan detaylan ile birlikte ayhk olarak belirlenerek arqivlenmesi,
tutulan argivlerin istenildi[inde ilgililere bildirilmesi'
ve B0lgede
0) Bakanlkga istenilen formata uygun olarak hazrrlanml9, iiger ayhk d0nemler halinde kendisine
m0gavirince
yeminli
mali
bulunan girigimcilerin faaliyetlerine iligkin, kendi serbest muhasebeci mali miigaviri veya
giinderilmesi, aynca aynr bilgilerin
onayh bilgilerin ilger ayhk d6nemi takip eden atmrg giin igerisinde Bakanh[a
halinde ayhk muafiyet
edilmemesi
hareket
uygun
bu
bende
iletilmesi,
M6diirliile
Genel
elektronik ortamda

belgelerinin onaylanmamast,
gdre
p) Girigimcilerin Kanuna, bu Yonetmelikte belirtilen hususlara ve B<ilge igletme Ydnergesine
onaylanmamast,
denetlenmesi, aykrr faaliyetlerin tespit edildili tarihten itibaren ayhk muafiyet belgelerinin
verilen siire sonunda ayktrl
verilmesi,
siire
bir
belirli
gegmemek
iizere
ayl
tig
uyanlarak
girigimcilerin
igin
dijzeltilmesi
Btilgeden ihraq edilmesini
faaliyetlerini diizeltmeyen giriqimcilerin mevcut kira sozlegmesi s0resi dikkate altnmakstztn

temin edecek gerekli dnlemlerin altnmast,
r) B0lgede yer alan girigimcilerle ilgili olarak;

yiiriittfi[i]
Girigimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet g0stermesinin saplanmast,
edilmesi igin
temin
zamantnda
faaliyetlere y6nelik talep edilen her tiirlii istatistiksel veriyi igeren belgenin, eksiksiz ve

l)

gerekli denetimlerin YaPtlmast,
belirlenen stire ve
2) Girigimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanhk tarafrndan talep edilen bilgi ve belgelerin
formata uygun olarak gdnderilmesi'

fiilen galtqtp
3) Girigimcinin galgtrrdr!r ucreti gelir vergisi istisnasrndan yararlanan kigilerin B0lgede
gahgmadrf,rnrn denetlenmesi,

personeli saytsrnrn
4) Girigimcinin galgtrrdrpr ve istisna kapsamrnda olan destek personeli sayrsr ile Ar-Ge
denetlenmesi,
birbirlerine olan orantnrn Kanun ve bu Yonetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadrlrntn
projesi kapsamrnda galtqan Ar5) Girigimci tarafrndan talep edilmesi halinde, girigimcilerin yiiriittiigii Ar-Ge
gereken
siirelerin incelenmesi'
gegirilmesi
Ge personelinin; Bolgede yiiriittugii gdrevle ilgili olarak Bdlge dtgrnda
dair ilgili kurum ve
fiili
siirelere
gegirilen
uygun bulunanlann onaylanmasr, Ar-Ge projesi kapsamrnda drganda
kurulugtan temin edilen belgelerin incelenerek argivlenmesi,

tiirlg hesap ve iglemlerini yrlhk olarak 11611989 tarihli ve 3568 sayrh Serbest Muhasebeci Mali
inceletilmesi amactyla
Miigavirlik ve yeminli Mali Miigavirlik Kanununa g<ire yetkilendirilmig yeminli mali miigavire
s) Her

miigavirin,
yeminli mali mugavirle her yrln ocak ayr sonuna kadar o yrla iligkin sdzlegmenin yaprlmasr, yeminli mali
d0zenledi[i
kapsamrnda
Y0netmelik
bu
olarak
uygun
Formattna
Rapor
Bakanlkga belirlenecek Yeminli Mali Miigavir

