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22 Şubat 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30340

YÖNETMELİK

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

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tar�hl� ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�
Uygulama Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (u) bend�nde yer alan “düzenlenen” �bares�nden sonra
gelmek üzere “ve Genel Müdürlük tarafından elektron�k ortamda onaylanan” �bares� eklenm�ş ve aynı fıkraya
aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“rr) Proje kabul belges�: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projeler�n�n her b�r�n�n, proje
değerlend�rme kom�syonu görüşü çerçeves�nde onaylanan veya başka b�r kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım
destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projes� olduğu bel�rt�lmek üzere kamu kurum
ve kuruluşlarınca oluşturulan projeler�n kabulüne �l�şk�n olarak yönet�c� ş�rket tarafından düzenlenen ve Genel
Müdürlükçe elektron�k ortamda oluşturulmuş proje kodunu �çeren belgey�,”

“ss) Temel b�l�mler: Yükseköğret�m kurumlarının matemat�k, f�z�k, k�mya ve b�yoloj� l�sans programlarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Kıyı Kanunu kapsamındak� alanlar, su koruma alanları, jeoloj�k sakıncalı alanlar, mera alanları, orman

alanları, sulak alanlar, s�t alanları, asker� yasak bölgeler ve güvenl�k bölgeler�, özel çevre koruma bölgeler� ve enerj�
üret�m tes�sler�n�n yer aldığı alanlar �le mevzuatı gereğ�nce kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seç�lmes� veya bu
amaçla kullanılması mümkün olmayan benzer� d�ğer alanlar Bölge alanı olarak seç�lemez. Ancak, hakkında kısıtlılık
hal� bulunan alanlardan �lg�l� mevzuatı doğrultusunda bell� koşulların gerçekleşmes� suret�yle Bölge olarak
seç�lmes�ne �mkân tanınanlar ve koruma alanı �le b�rl�kte tesc�llenen tab�at varlıkları (mağaralar, anıt ağaç ve ağaç
toplulukları) ve sürdürüleb�l�r koruma ve kontrollü kullanım alanları Bölge alanı olarak seç�leb�l�r. Seç�len Bölge alanı
�le �lg�l� olarak, mevzuatı gereğ�nce kısıtlılık hal� bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hal� bulunmasına rağmen �lg�l�
mevzuatı doğrultusunda bell� şartların gerçekleşmes� suret�yle Bölge alanı olarak seç�lmes�ne �mkân tanındığı hususu,
�lg�l� kurum ve kuruluşlardan belgelend�r�l�r.

(5) Varsa, Bölge alanını kapsayan; 1/1000 veya 1/5000 ölçekl� �mar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya
daha küçük ölçekl� hâl�hazır har�taları, hava man�a planları �le doğal tehl�ke ve deprem durumunu bel�rleyen �lg�l�
kurum tarafından ver�len onaylı gözlemsel jeoloj�k etüt raporu veya �lg�l� kurumca onaylı jeoloj�k ve jeotekn�k etüt
raporu da eklen�r, bu belgeler�n bulunmaması hal� �lg�l� kurumlarından ayrıca belgelend�r�l�r.

(6) Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının �şl� olduğu ve koord�nat değerler�, yüzölçüm m�ktarı, ölçeğ�,
kuzey �şaret� ve Bölge adı �le �l, �lçe ve belde/mah./köy b�lg�ler�n�n bel�rt�ld�ğ� A4 normunda uygun ölçekl� har�ta,
Bölge başvurusunun Değerlend�rme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kes�nleşt�rmek
üzere Değerlend�rme Kurulu Kararı �le b�rl�kte Bakanlar Kuruluna sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “b�rl�kte yazılı ve/veya” �bares�
�le üçüncü fıkrasında yer alan “Sanay� Bölgeler� Genel Müdürlüğünün” �bares�nden sonra gelen “1/5000 ölçekl� nazım
�mar planı onaylı” �bares� yürürlükten kaldırılmış, �k�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend�, (b) bend�n�n (1)
numaralı alt bend� ve (c) bend�n�n (1) numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1) Başvuru d�lekçes�,”
“1) Başvuru d�lekçes�,”
“1) Başvuru d�lekçes�,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Esas Sözleşmen�n Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanmasını tak�ben gerekl� b�lg�ler elektron�k

ortamda Genel Müdürlüğe �let�l�r.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde yer alan “Bölge �ç� ve

dışında geç�r�lmes� gereken süreler�n�n uygunluğu,” �bares�nden sonra gelmek üzere “yen�l�k barındıracak, herhang�
b�r alanda üret�leb�l�r, kullanılab�l�r, uygulanab�l�r olacak, uygulanan tekn�ğ�n b�l�nen durumunun aşıldığını
gösterecek,” �bares� eklenm�ş, aynı bentte yer alan “Bölge yönet�c� ş�rket� �şletme yönerges� doğrultusunda bu bent
kapsamında” �bares�nden sonra gelmek üzere “proje kabul belges� düzenlenmes�,” �bares� eklenm�ş, aynı fıkranın (k)
bend�n�n (6) numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı bende aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“6) G�r�ş�mc�n�n talep etmes� durumunda bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde sayılan kr�terler
gözet�lerek proje b�t�rme belges� düzenlenmes�,

a) Proje b�t�rme belges� talep eden �şletmeler Bölgede tamamlanan projeler� �ç�n elektron�k ortamda başvuruda
bulunur.

b) Yönet�c� ş�rket �lg�l� başvuruyu değerlend�r�r, elektron�k ortamda kabul eder ve �mzalar.
c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlend�r�r, uygun bulması hal�nde söz konusu başvuruyu onaylar.
ç) Bakanlık tarafından elektron�k ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönet�c� ş�rket aracılığıyla g�r�ş�mc�

f�rmaya �let�l�r.”
“7) G�r�ş�mc�lere Genel Müdürlük tarafından elektron�k ortamda proje kodu ver�lm�ş proje kabul belges�

düzenlenmes�,”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n �k�nc� ve yed�nc� fıkralarında yer alan “yazılı olarak”
�bareler� yürürlükten kaldırılmış ve yed�nc� fıkrasında yer alan “tarafından yatırım �zn� �ç�n” �bares�nden sonra gelmek
üzere “elektron�k ortamda” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükten tem�n
ed�lecek” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” �bares�
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� ve �k�nc� fıkrasının
�k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Haked�ş raporlarında, 4734 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tar�hl� ve 27159 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşler� İhaleler� Uygulama Yönetmel�ğ� ek�nde yer alan Yapım İşler� Genel
Şartnames� hükümler� kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönet�c� ş�rket�n�n bel�rled�ğ� fenn� mesulce
elektron�k ortamda hazırlanan haked�ş raporu yönet�c� ş�rket ya da Bölge yönet�c� ş�rket� ortağı ün�vers�ten�n yapı
�şler� da�res� başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahh�t f�rmayla aralarında düzenlenm�ş sözleşme ve
kes�lm�ş �se faturası �le b�rl�kte Genel Müdürlüğe �let�l�r.”
“İnceleme raporu ve ekler�, �ncelemey� yapan tekn�k personel tarafından elektron�k ortamda �mzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “projeler�n�n b�rer suret�”
�bares� “projeler�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n altıncı bölüm başlığı “Muaf�yet, İnd�r�m ve İst�snalar, Temel B�l�mler
Desteğ�, Bölgen�n İzlenmes� ve Denet�m�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğe 35 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� 35/A maddes� eklenm�şt�r.
“Temel b�l�mler desteğ�
MADDE 35/A – (1) Temel b�l�mler alanlarında en az l�sans dereces�ne sah�p Ar-Ge personel� �st�hdam eden

Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� f�rmalarının, bu personel�n her b�r�ne öded�kler� aylık ücret�n o yıl �ç�n uygulanan
asgar� ücret�n aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, �k� yıl süreyle Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her b�r Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� f�rmasına sağlanacak destek, �lg�l� ayda Teknoloj�
Gel�şt�rme Bölges� f�rmasında �st�hdam ed�len toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı
çıkması hal�nde tama �blağ ed�l�r.

(3) Bu destek, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� yönet�c� ş�rketler�nde �st�hdam ed�len temel b�l�mler mezunu Ar-
Ge personel�ne de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanab�lmes� �ç�n �st�hdam ed�lecek personel�n 1/7/2017 (dah�l) tar�h�nden sonra �şe
alınması ve �lg�l� Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� f�rmasında �lk kez �st�hdam ed�lmes� esastır.

(5) Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� yönet�c� ş�rketler�, bu destek kapsamında �st�hdam ed�len personel�n �şe
alınması ve �şten ayrılması durumları �le �lg�l� hususları Bakanlığa yazılı veya elektron�k ortamda b�ld�rmekle
yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak �şletmeler talepler�n� Bölge yönet�c� ş�rket�ne b�ld�r�r. Bölge yönet�c� ş�rket�
taleb�n uygun olup olmadığını değerlend�r�r. Bölge yönet�c� ş�rket� bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal
üzer�nden Bakanlığa �let�r. Bakanlık başvuruyu değerlend�r�r, uygun bulması hal�nde söz konusu başvuruyu onaylar.

(7) Bu desteğe �l�şk�n yapılacak ödemeler, destek kapsamındak� personele �l�şk�n s�gorta pr�m gün sayısı
d�kkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler hal�nde gerçekleşt�r�l�r.

(8) Bu destek kapsamında ödemeler�n yapılab�lmes� �ç�n yukarıdak� şartların sağlandığını ve f�rma tarafından
�lg�l� personele dönem ücretler�n�n ödend�ğ�n� gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmekted�r. Bakanlıkça
uygun görülen tutar, raporun tesl�m ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden ayın sonuna kadar f�rmanın b�ld�rd�ğ� banka hesabına
öden�r.

(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgar� b�lg�ler ve �lg�l� d�ğer hususlar,
Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Teknoloj� gel�şt�rme bölges�n�n �ht�sas TGB’ye ya da Bölge alanının İht�sas TGB Bölge alanına

dönüşmes� �ç�n Bölge alanı �çer�s�nde faal�yette bulunan g�r�ş�mc�ler�n en az yüzde yetm�ş beş�n�n aynı sektör
grubunda ve bu sektör grubuna dâh�l alt sektörlerde faal�yet gösteren g�r�ş�mc�lerden olması şartı aranır. Bu oranın,
faal�yete geçm�ş �ht�sas TGB ya da İht�sas TGB Bölge alanında, son �k� takv�m yılının ortalamasının yüzde yetm�ş
beş�n altına düşmes� hal�nde tak�p eden yılın �lk ayı �çer�s�nde Bölge yönet�c� ş�rket� uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek
süre ver�l�r. Bu süren�n sonunda, son �k� takv�m yılı ortalamasının yüzde yetm�ş beş�n altında kalması hal�nde İht�sas
TGB ya da İht�sas TGB Bölge Alanı olma özell�ğ�n� y�t�r�p TGB olarak devam edeb�l�r. Bu durumun ortaya
çıkmasından �t�baren 6 (altı) ay �çer�s�nde, İht�sas TGB’n�n yönet�c� ş�rket�, Bölge alanının İht�sas TGB’den TGB
Bölge alanına dönüşmes� �le �lg�l� başvurusunu, Bölge yönet�c� ş�rket yönet�m kurulu kararı, gerekçes� ve Bölgeye
�l�şk�n 5 �nc� madden�n altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan har�tası ek�nde olacak şek�lde elektron�k ortamda Genel
Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlend�rme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına
dönüşümüne yönel�k Değerlend�rme Kurulu kararı ve ek� Bakanlar Kuruluna sunulması �ç�n Bakanlık tarafından
Başbakanlığa gönder�l�r. Bu konuda Mal�ye Bakanlığı Bakanlık tarafından b�lg�lend�r�l�r.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Ancak, 1/3/2016 tar�h�nden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faal�yete geçmem�ş olan Bölge alanları �ç�n 4691
sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�ndek� süreler 1/3/2016 tar�h�nden �t�baren başlar.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-3’ünde yer alan 2 nc� madden�n başlığı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
aynı madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” �bares� yürürlükten kaldırılmış ve aynı ek�n 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genel Müdürlüğe Gönder�lecek İhale Dokümanları ve Yaklaşık Mal�yet Tablosu:”
MADDE 16 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 17 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı
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