
1  

 

6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
Kanun No. 6170 Kabul Tarihi : 02.03.2011 

 

MADDE 1- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 

3 üncü maddesinin (c), (g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  maddeye 

aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem 

ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir  temelde yürütülen 

yaratıcı çalışmaları,” 

“g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı  ile 

sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, 

uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin 

neticelerini,” 

“j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş 

temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi kuruluşuna kadar geçen  süreçte ilgili 

kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu 

heyeti,” 

“l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın 

çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan 

komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım 

kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme 

şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, 

kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,” 

“m) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve 

teknisyenleri, 

n) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, 

ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve  ilgili  projelerin 

yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, 

o) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya 

da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden 

mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, 

p) Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili 

yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, 
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r) Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, 

üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, 

s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; 

girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara 

erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı 

yapıları, 

t) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile 

teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve 

kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR- GE 

şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının 

korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin 

yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı, 

u) Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek 

amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik  araştırmalar kullanılarak 

ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve 

rekabet edebilirliği yüksek ürünü,” 

MADDE 2- 4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

“MADDE 4- Bölge ile ilgili başvurular Kurucu Heyet tarafından yapılır. Başvuruları 

değerlendirmek üzere Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün 

başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel  ve  Teknolojik 

Araştırma 

Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlık tarafından 

belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin 

katılımı ile Değerlendirme Kurulu oluşturulur. 

Bakanlar Kurulu, Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifiyle Bölge 

kuruluşu ile Bölgeye ek alan katılmasına ya da Bölge sınırı değişikliğine karar verir. Bu 

kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Bölgelerdeki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planları  ve 

değişiklikleri, çıkacak yönetmeliğe uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır 

ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşen imar planları, bilgi için 

ilgili kurumlara gönderilir. Arazi ve bina temini, planlama ve projelendirme, alt yapı ve 

üst yapının inşası ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir. 

Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni 

mesule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun 

olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından onaylanır. 

Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi 

kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler, 3194 sayılı 

Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından verilir. 



 

 


