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KANUN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6170                                                                                                  Kabul Tar�h�: 2/3/2011

             MADDE 1 − 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununun 3 üncü maddes�n�n
(c), (g), (j) ve (l) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

             “c) Araştırma ve Gel�şt�rme (AR-GE): Araştırma ve gel�şt�rme, kültür, �nsan ve toplumun b�lg�s�nden oluşan
b�lg� dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dah�l yen� süreç, s�stem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması
�ç�n s�stemat�k b�r temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,”

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

             “j) Kurucu Heyet: Bölgen�n �ç�nde veya bulunduğu �lde yer alan en az b�r ün�vers�te veya yüksek teknoloj�
enst�tüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enst�tüsü ve d�ğer kuruluş tems�lc�ler�nden oluşan, Bölge yönet�c� ş�rket�
kuruluşuna kadar geçen süreçte �lg�l� kurum ve kuruluşlar nezd�nde Bölgen�n kurulması �le �lg�l� tüm �ş ve �şlemlerden
sorumlu heyet�,”

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

             “m) AR-GE Personel�: AR-GE faal�yetler�nde doğrudan görevl� araştırmacı, yazılımcı ve tekn�syenler�,

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

             o) Tekn�syen: Mühend�sl�k, fen ve sağlık b�l�mler� alanında yüksek öğren�m görmüş ya da meslek  l�ses�  veya 
meslek  yüksekokullarının  tekn�k, fen  ve  sağlık  bölümler�nden  mezun, tekn�k b�lg� ve deney�m sah�b� k�ş�ler�,

             p) Destek Personel�: AR-GE faal�yetler�ne katılan veya bu faal�yetlerle doğrudan �l�şk�l� yönet�c�, tekn�k
eleman, laborant, sekreter, �şç� ve benzer� personel�,

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

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

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

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

             MADDE 2 − 4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             “MADDE 4 − Bölge �le �lg�l� başvurular Kurucu Heyet tarafından yapılır. Başvuruları değerlend�rmek üzere
Bakanlık Sanay� Araştırma ve Gel�şt�rme Genel Müdürünün başkanlığında, Mal�ye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı, Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k



Araştırma Kurumu Başkanlığı,  Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� ve Bakanlık tarafından bel�rlenecek teknoloj�
konusunda faal�yet gösteren b�r özel kuruluştan b�rer tems�lc�n�n katılımı �le Değerlend�rme Kurulu oluşturulur.   

             Bakanlar Kurulu, Değerlend�rme Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın tekl�f�yle Bölge kuruluşu �le
Bölgeye ek alan katılmasına ya da Bölge sınırı değ�ş�kl�ğ�ne karar ver�r. Bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe g�rer.

             Bölgelerdek� planlama sürec�nde �mar planları ve değ�ş�kl�kler�, parselasyon planları ve değ�ş�kl�kler�, çıkacak
yönetmel�ğe uygun olarak Bölgen�n yönet�c� ş�rket�nce hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g�rer.
Kes�nleşen �mar planları, b�lg� �ç�n �lg�l� kurumlara gönder�l�r. Araz� ve b�na tem�n�, planlama ve projelend�rme, alt
yapı ve üst yapının �nşası �le �lg�l� harcamalar yönet�c� ş�rkete a�tt�r.

             Tekn�k sorumluluğu yönet�c� ş�rket tarafından bel�rlenecek proje müell�f� ve fenn� mesule a�t olmak üzere
3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümler�ne uygun olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama
projeler� Bakanlık tarafından onaylanır.

             Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g�ren uygulama �mar planına göre; araz� kullanımı, yapı ve
tes�sler�n projelend�r�lmes�, �nşası �le �lg�l� ruhsat ve �z�nler, 3194 sayılı Kanun hükümler�ne uygun olarak Bakanlık
tarafından ver�l�r.

             Bölgelerde �ht�yaç duyulacak araz�ler 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne
göre sağlanab�l�r.

             Bölge alanları �ç�nde yer alan ün�vers�te araz�ler�, bu ün�vers�teler�n uygun görüp �z�n vermeler� durumunda,
mülk�yet� �lg�l� ün�vers�tede kalmak kaydıyla Bölgen�n yönet�c� ş�rket�ne tahs�s ed�leb�l�r. Bu durum  d�ğer kamu
kurum  ve  kuruluşlarına a�t  araz�ler  �ç�n  de geçerl�d�r. Bölge �çer�s�nde yer alan Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya
Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s�n�n veya kullanma �zn�
ver�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, Mal�ye Bakanlığı tarafından yönet�c� ş�rket leh�ne �lk beş yılı  bedels�z  olarak, 
devam eden yıllar �ç�n yatırım konusu taşınmazın emlak verg� değer�n�n b�nde �k�s� karşılığında �rt�fak hakkı tes�s
ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r. İrt�fak hakkı tes�s ed�len ve kullanma �zn� ver�len bu taşınmazlar üzer�nde yapılacak
faal�yetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye ve �rt�fak hakkı veya
kullanma �zn� bedel�n�, Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığınca bel�rlenen sosyo-ekonom�k gel�şm�şl�k sıralamasına
göre �ller �t�barıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar �nd�rmeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.

             Bölge kurulması �ç�n öngörülen alanda veya Bölgen�n bulunduğu �l�n sınırları �ç�nde ün�vers�te veya yüksek
teknoloj� enst�tüsü veya kamu AR-GE merkez veya enst�tüsünün bulunması ve yörede yeterl� AR-GE,  sanay�
potans�yel�n�n bulunması ve f�nansal yeterl�l�k şartı aranır. AR-GE sanay� potans�yel� ve f�nansal yeterl�l�k kr�terler�
yönetmel�kle bel�rlen�r.

             Bölge olarak bel�rlenen araz�ler h�çb�r şek�lde başka amaçlarla kullanılamaz.”

             MADDE 3 − 4691 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             “MADDE 5 − Bölgen�n yönet�m� ve �şletmes�nden sorumlu yönet�c� ş�rket�n kurucuları arasında, Bölgen�n
�ç�nde veya bulunduğu �lde yer alan en az b�r ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüsü ya da kamu AR-GE merkez
veya enst�tüsü bulunur.

             Yönet�c� ş�rkete ayrıca, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne bağlı odalar ve borsalar, Türk�ye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar, b�rl�kler ve federasyonlar, yerel yönet�mler, bankalar ve f�nansman
kurumları, yerl� ve yabancı özel hukuk tüzel k�ş�ler�, AR-GE ve teknoloj� gel�şt�rme �le �lg�l� vakıf, kooperat�f ve
dernekler,  �lg�l� kamu kuruluşları ve �hracatçı b�rl�kler� kurucu ya da sonradan ortak olab�l�r.

             Yerel yönet�mler, başkaca b�r �şleme gerek kalmaksızın kend� mecl�s kararına b�naen yönet�c� ş�rkete ortak
olab�l�r.

             Yabancı özel hukuk tüzel k�ş�ler� 5/6/2003 tar�hl� ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve �lg�l�
mevzuat hükümler� çerçeves�nde yönet�c� ş�rkete �şt�rak edeb�l�r.

             Yönet�m Kurulu tarafından yönet�c� ş�rket genel müdürlüğü üst yönet�m�ne atanacaklarda aranacak n�tel�kler
yönetmel�kle bel�rlen�r.

             Yönet�c� ş�rket; Bölgeye a�t planlama ve projelend�rmen�n yapılması, gerekl� alt yapı ve üst yapı h�zmetler� �le
Bölge �ç�n gerekl� her türlü h�zmetler�n yürütülmes�, kuluçka merkez� ve teknoloj� transfer of�sler�n�n kurulması,
Bölgen�n bu Kanun ve �lg�l� yönetmel�klerde göster�len amaca uygun olarak yönet�lmes�, g�r�ş�mc�ler�n ve üçüncü
şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmes� ve gerekl� önlemler�n alınması �le yükümlüdür.

             Kamu yararı kararı, yönet�c� ş�rket�n başvurusu üzer�ne Bakanlıkça ver�l�r.



             Bakanlık, Bölgede bu Kanunda bel�rt�len amacın dışında faal�yet gösteren yönet�c� ş�rket� uyarır ve bel�rl� b�r
süre vererek, amacına uygun faal�yette bulunulmasını �ster. Bu süren�n sonunda, yönet�c� ş�rket�n, amacı
doğrultusunda faal�yet göstermed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, Bakanlık görevl� mahkemeye başvurarak mevcut
yönet�c� ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler�n�n görevler�n�n sona erd�r�lmes�n�, ş�rket�n yönet�m� �ç�n kayyum tay�n
ed�lmes�n� ve yönet�c� ş�rket�n tasf�yes�n� �ster. Yönet�c� ş�rket�n tasf�yes�ne mahkemece karar ver�lmes� hal�nde, ş�rket
ve yönet�c�ler�n hak ve yükümlülükler� �le sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönet�c� ş�rket�n
mülk�yet�nde olan Bölgeye a�t araz�y� ve üzer�ndek� taşınmazları kamulaştırır ve Bölgen�n yönet�m�n� başka b�r
yönet�c� ş�rkete vereb�l�r.

             Yönet�c� ş�rket kuruluşu ve Bölgeye a�t �mar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması �şlemler�
Bölge kuruluş kararının Resm� Gazetede yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde sonuçlandırılır. Bu �şlemler�n bu
süre �çer�s�nde tamamlanmaması hal�nde,  Kurucu Heyet süre uzatımı �ç�n Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun
görmes� hal�nde b�r defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre vereb�l�r. Bu ek süre �çer�s�nde gerekl�
düzenlemeler�n yapılmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgen�n �lanına �l�şk�n kararı hüküm ve sonuçları �le
b�rl�kte ortadan kalkar.

             Yönet�c� ş�rket ortaklarından; ün�vers�teler, yüksek teknoloj� enst�tüler� ya da kamu AR-GE merkez veya
enst�tüler�, yönet�c� ş�rkete taahhüt ett�kler� sermaye payını döner sermaye gel�rler�nden ödeyeb�l�r.

             Yönet�c� ş�rket, üçer aylık dönemler hal�nde kend�s�ne ve Bölgede bulunan g�r�ş�mc�ler�n faal�yetler�ne �l�şk�n
b�lg�ler� yönetmel�kte bel�rlenecek usul ve esaslara uygun olarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             Yönet�c� ş�rket, her türlü hesap ve �şlemler�n� yıllık olarak 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec�
Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununa göre yetk�lend�r�lm�ş yem�nl� mal� müşav�re �ncelet�r. Yem�nl�
mal� müşav�r, düzenled�ğ� denet�m raporunun b�rer örneğ�n� aynı süre �ç�nde yönet�c� ş�rkete ve Bakanlığa gönder�r.

             Yönet�c� ş�rket, her yılın sonunda kend�s�ne ve Bölgede yer alan AR-GE faal�yet�nde bulunan �şletmelere
sağlanan destek ve muaf�yetler�n etk� değerlend�rmes�n� yapar ve bu konuda düzenlenen raporun b�r örneğ�n�
Bakanlığa gönder�r.”

             MADDE 4 − 4691 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve �k�nc�
fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “araştırmacı” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve �dar�” �bares� eklenm�şt�r.

             “Yönet�c� ş�rkette ve Bölgede yer alan faal�yetlerde yürürlüktek� �ş ve çalışma mevzuatına göre personel
�st�hdam ed�l�r. Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tar�hl� ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İz�nler� Hakkında
Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yabancı uyruklu yönet�c� ve vasıflı AR-GE personel� çalıştırılab�l�r.”

             MADDE 5 − 4691 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             “MADDE 8 − Bölgeler�n kurulması �ç�n gerekl� alt yapı, �dare b�nası ve kuluçka merkez� �nşası �le AR-GE ve
yen�l�k faal�yetler�n� desteklemeye yönel�k yönet�c� ş�rketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloj�
transfer of�s� h�zmetler� ve teknoloj� �şb�rl�ğ� programları  �le  �lg�l�  g�derler�n,  yönet�c� ş�rketçe   karşılanamayan 
kısmı,  yardım  amacıyla Bakanlık bütçes�ne konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanab�l�r.

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

             Yönet�c� ş�rket, bu Kanunun uygulanması �le �lg�l� olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan �şlemlerden
dolayı damga verg�s� ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tes�s� �şleten Bölgelerden, beled�yelerce atık su bedel� alınmaz.

             Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.”

             MADDE 6 − 4691 sayılı Kanunun 10 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             “MADDE 10 − Bu Kanun kapsamına g�ren Bölgelerdek� faal�yetlerde; 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tar�hl� ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu �le 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler� uygulanmaz.”

             MADDE 7 − 4691 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.



             “Yönet�c� ş�rketler�n bu Kanun uygulaması kapsamında elde ett�kler� kazançlar �le Bölgede faal�yet gösteren
gel�r ve kurumlar verg�s�  mükellefler�n�n, münhasıran bu Bölgedek� yazılım ve AR-GE faal�yetler�nden elde ett�kler�
kazançları 31/12/2023 tar�h�ne kadar gel�r ve kurumlar verg�s�nden müstesnadır.

             Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personel�n�n bu görevler� �le �lg�l� ücretler�, 31/12/2023 tar�h�ne kadar her
türlü verg�den müstesnadır. Muaf�yet kapsamındak� destek personel� sayısı AR-GE personel� sayısının yüzde onunu
aşamaz. Yönet�c� ş�rket, ücret� gel�r verg�s� �st�snasından yararlanan k�ş�ler�n Bölgede f��len çalışıp çalışmadığını
denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan g�r�ş�mc�ler�n yürüttükler� AR-GE projes� kapsamında çalışan AR-GE
personel�n�n, Bölgede yürüttüğü görevle �lg�l� olarak yönet�c� ş�rket�n onayı �le Bölge dışında geç�rmes� gereken
süreye a�t ücretler�n�n b�r kısmı gel�r verg�s� kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret m�ktarı, Mal�ye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r. Yönet�c� ş�rket�n onayı �le Bölge dışında
geç�r�len süren�n Bölgede yürütülen görevle �lg�l� olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve buna
�l�şk�n cezalardan �lg�l� �şletme sorumludur.”

             MADDE 8 − 4691 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r. 

             “GEÇİCİ MADDE 3 − Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bu Kanunun amacına uygun b�ç�mde
kurulmuş olan Bölgeler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde durumlarını bu Kanuna uygun
hale get�r�r. Süres� �ç�nde durumlarını Kanuna uygun hale get�rmeyenler hakkında Kanunun 5 �nc� maddes� hükümler�
uygulanır.”

             MADDE 9 − Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             MADDE 10 − Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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