
 
 DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ – 
 
 
 I. GENEL HÜKÜMLER  
BÖLGENİN KİMLİĞİ  
Madde 1- Bölgenin adı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir.  
03/01/ 2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/4085 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur.  
Bölgenin yöneticisi ve işleticisi olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi (DEPARK) Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayı ile kurulmuştur.  
Bölge, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampusları içinde yer alan TGB-1 ve TGB-2 alanlarından 
oluşmaktadır.  
Bölgenin sınırları, haritası ve koordinatları 28517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
AMAÇ  
Madde 2- Bu Yönergenin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulmuş 
bulunan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletilmesine yönelik usul ve esasları 
düzenlemektir.  
KAPSAM  
Madde 3- Bu Yönerge, Bölgede yer alacak kiracı-girişimcilerin hak ve yükümlülüklerini ve onlara 
sağlanacak hizmetleri ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.  
HUKUKİ DAYANAK  
Madde 4- Bu Yönerge, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu yasada değişiklik yapan 16.02.2016 
tarihinde kabul edilen 6676 sayılı yasa sonrası 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14-ğ maddesi 
uyarınca hazırlanmıştır.  
TANIMLAR ve KISALTMALAR  
Madde 5- Bu Yönergede geçen;  
Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,  
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,  
Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,  
Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarını,  
Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini,  
Bölge: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesini,  
Yönetici Şirket: Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme 
Anonim Şirketini,  
Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve 
tüzel kişileri,  
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 ve 
hizmetlerin tümünü,  
AR-GE: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle 
yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve 
hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını,  
AR-GE/Yazılım Personeli: AR-GE/Yazılım faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli 
destek personelini ve AR-GE/Yazılım faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, 
izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli,  
Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer 
ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, 
iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü, 
Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri, 
Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin 
yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili 
bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en 
az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri 
Kuluçka Merkezi: Girişimciliği teşvik etmek amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan küçük şirketlere 
projeleri için ofis alanı, malzeme ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği Bölge Kuluçka Merkezi’ni,  



TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,  
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını ifade eder.  
 
 
 
 
 
II. YÖNETİCİ ŞİRKET  
YÖNETİCİ ŞİRKETİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI  
Madde 6- Yönetici Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 
uyarınca Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan aşağıdaki görevleri yerine getirir:  
a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin 
yürütülmesi, 
b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 
gerekli işlemlerin yapılması, 
c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi 
atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, 
acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal 
afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat 
çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, 
d) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması, 
e) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve 
havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, 
internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin 
alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve 
uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin 
tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan 
kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, 
sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkân dâhilinde karşılanması, 
f) Üniversite  bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, ya da Bölge alanına 
en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması, 
g) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya 
gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak 
isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 
sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma 
altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme 
yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması, 
h) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran 
Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda 
uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı 
olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun 
girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere 
en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi 
gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek 
teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini 
veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik 
bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği 
gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme 
sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya 
tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu 
belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde 
aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir 
Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge 
veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci 
yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım 
projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi 
doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce 
yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin 



bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda 
girişimcilere yer tahsisinin firma başına asgari 7 m2’lik alan üzerinden tahsis yapılması   , Bölge yönetici 
şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin 
uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel 
Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya 
tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu 
olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi, 
i) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan 
girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun 
görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci 
maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım 
personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım 
personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay 
işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, 
girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara 
ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 
uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak 
hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik 
yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi, 
j) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez 
veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki 
taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon 
içerisinde karşılanması, 
k) Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan 
girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi 
başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden 
ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması, 
l) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede 
istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte 
aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, 
m) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe 
belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest 
muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna 
kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde 
Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın 
sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet 
belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, 
ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 
yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın 
Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması, 
n) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak; 

i) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, 
yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve 
zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması, 

ii) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen 
süre ve formata uygun olarak iletilmesi, 

iii) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen 
çalışıp çalışmadığının denetlenmesi, 

iv) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve 
tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun 
olup olmadığının denetlenmesi, 

v) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi 
kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge 
dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya 
tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen 
belgelerin incelenerek arşivlenmesi, 

vi) Girişimcinin talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi düzenlenmesi, 



vii) Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre 
düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten 
itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin 
uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini 
düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden 
ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması, 
o) Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının 
hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi, 
ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin 
gerekçeleri ile beraber rapor edilerek Genel Müdürlüğe iletilmesi, 
p) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere 
sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan 
raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her 
yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi, 
görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve 
işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
r) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon 
ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, 
devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal 
uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin 
sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları 
doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan 
mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya 
kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital 
(sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli 
karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, 
makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli 
personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması 
ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir. 
s) Bölge içerisinde bulunan, Yönetmelik kapsamındaki TEKMER, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi 
ile Araştırma Altyapıları kendi mevzuatına tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar 
ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan 
girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan 
sorumludurlar. 

 
BÖLGEDE PERSONEL İSTİHDAMI  
Madde 7– Yönetici Şirkette ve Bölge kapsamında yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma 
mevzuatına göre personel istihdam edilir. Gerekli görüldüğünde, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici veya nitelikli AR-GE 
personeli de Bölge'de çalıştırılabilir.  
Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite akademik veya uzman personelinden Bölgede yer alan 
faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile 
sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.  
Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu 
hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim 
üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler Üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.  
Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39'uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında 
geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile 
Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler.  
Ayrıca öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını 
ticarileştirmek amacı ile Bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin 
yönetiminde görev alabilirler.  
Öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarca düzenlenir.  
Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, 
süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını 
Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona 
ermesi durumunda girişimciye ve Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidir.  
Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı 
olup, personelin bağlı olduğu kurum ve Yönetici Şirketin sorumluluğunu gerektirmez.  



Kanunla öngörülen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemeler 
vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalı ve sözleşme süresince 
öğretim elemanı girişimci bordrosunda yer almalı ve yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir.  
Girişimcilerin Bölge kapsamında istihdam edeceği her nevi personel nedeniyle doğabilecek her türlü 
sorumluluk girişimci-kiracıya aittir.  
 
BÖLGE ARAZİSİNİN KULLANIMI  
Madde 8- Bölge olarak tespit ve ilan edilmiş arazi ve binaların kullanımı, korunması, kiralanması 
yöntemi ve kira bedelleri Yönetici Şirket tarafından yapılacak protokoller ile belirlenir.  
Bölgedeki taşınmazlar hiçbir şekilde satılamaz. Bölge arazisinin Kanunun amaçları çerçevesinde 
kullanılması esastır. Bununla birlikte, Yönetici Şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının 
oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 30'unu aşmayacak kesimi 
üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin 
ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı hazırlamak üzere gerekli bina ve tesisler 
kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir.  
 
III. BAŞVURU ve KABUL ESASLARI, YER TAHSİSİ BAŞVURU ve KABUL İLKELERİ  
 
Madde 9- Bölgede yer almak isteyen firma, kurum ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun 
bulunanlara yer tahsisi Yönetici Şirketin yetkisindedir.  
a) Bölgede yer almak isteyen girişimciler online başvuru formu doldurarak Yönetici Şirket yönetimine 
yazılı olarak başvururlar.  
b) Başvuru hakkında Yönetici Şirketten bilgi alınabilir. Başvuru ve değerlendirme ile ilgili hususlar 
Yönetici Şirket tarafından hazırlanmış olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru 
Kılavuzunda internet sayfasında belirtilmiştir.  
d) Bölgede yer alacak girişimci-kiracıların, ülke sanayiinin uluslararası rekabet gücünü artırıcı 
niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin AR-GE veya yazılım geliştirme veya tasarım 
çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek yetenek ve kapasiteye sahip olması gerekir.  
e) Bölgede yer alması uygun görülen girişimci-kiracıların Bölgede yer alabilmeleri için Yönetici Şirket 
ile karşılıklı yükümlülüklerini ve girişimcinin faaliyetlerini açıkça belirten bir kira sözleşmesi imzalanır.  
f) Sözleşmenin tanzimi ve geçerlik kazanmasından sonra girişimci-kiracıya ofis, laboratuar veya açık 
alan tahsis edilerek yer teslimi yapılacaktır.  
g) Girişimci-kiracılar, ancak sözleşmenin imzalanmasını izleyen yer tesliminden sonra Bölge içinde 
faaliyette bulunma hakkı elde etmiş olurlar. Kira sözleşmesini imzalayan Girişimcinin bir ay içinde 
çalışma alanında yer alması gereklidir.  
h) Başvuruları kabul edilen girişimcilerin, kendilerine kiralanacak yer bulunmaması durumu hariç, 6 ay 
içinde Bölge içinde yer almaları gerekmektedir. Bu süreyi geçiren girişimciler projeleriyle tekrar 
başvurmak durumundadırlar.  
 
YÖNETİCİ ŞİRKETE SUNULMASI GEREKEN BELGELER  
Madde 10- Bölgeye kabul edilen girişimciler kira sözleşmesi yaptıktan sonra 15 gün içinde aşağıdaki 
belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayarak Yönetici Şirkete vermek zorundadırlar.  
1- Vergi levhası  
2- İmza sirküleri  
3- Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi  
4- SSK işyeri sicil kaydı,  
5- Bölge çalışma işyeri sicil kaydı,  
6- 4691 Sayılı Kanunun tanıdığı muafiyetlerden yararlanacak personel bilgi formları (Özgeçmiş, görev 
tanımı, işe başlama tarihi ve Bölge kapsamında geçen toplam çalışma süresini içerecek şekilde)  
7- Şirket Ana Sözleşmesi’nin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ve noter onaylı son hali. Ana 
sözleşmede sonradan meydana gelecek değişiklikler de girişimci tarafından en geç 10 gün içinde 
Yönetici Şirkete bildirilmek zorundadır.  
8- Girişimciler, muafiyet kapsamındaki personelin işe giriş bildirgesi, işten ayrılma bildirgesi, EK-1 ve 
EK-2 formları, SGK hizmet belgesi ve muhtasar beyanname bir kopyasını ilgili olduğu dönemi izleyen 
10 gün içerisinde Yönetici Şirkete verirler. Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak 
istihdam edilmeyen personel Kanunun getirdiği muafiyetlerden yararlanamaz.  
 



GİRİŞİMCİLERE BÜRO ve/veya ALAN TAHSİSİ  
Madde 11- Bölgeye kabul edilen girişimcilerin Bölgede faaliyette bulunabilmeleri iki şekilde olabilir:  
1- Yönetici Şirket tarafından inşa edilmiş bürolardan birini kiralayarak kullanabilirler.  
2- Daha geniş ve/veya özellikli bir bina ve/veya alana ihtiyaç duyan girişimciler, Bölge içinde faaliyet 
yapacakları bina için gerekli araziyi kiralayarak, binasını kendileri inşa edip belli bir kullanım süresi 
sonunda devretmek şartıyla kullanabilirler.  
Faaliyet binalarını kendileri inşa edecek girişimciler, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar 
dahilinde mimari projelerini hazırlatıp Yönetici Şirketin onayı ile inşaata başlayabileceklerdir.  
Firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri AR-GE çalışmalarının özellikleri dikkate 
alınarak, girişimci taleplerine uygun bürolar ve alanlar hazırlamak yönetici şirketin görevidir.  
Yönetici Şirket Bölge içinde seminer, konferans, panel, kongre, AR-GE fuarı ve yazılım pazarı gibi 
sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesine imkan sağlayacak bina ve tesislerin inşa 
edilmesi ya da uygun başka binalardan kira yoluyla yararlanılması için gerekli organizasyonları 
yapabilir, yapılmasına izin verebilir.  
3-  Yönetici Şirket her yıl Mart ayı sonunda TUİK tarafından belirlenmiş olan bir önceki yılın aynı ayına 
göre yıllık değişim ÜFE değeri ve bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık değişim TÜFE artış değerlerinin 
aritmetik ortalamasını alarak  ((ÜFE+ TÜFE)/2) yeni kira bedelini belirler ve belirlenen yeni kira bedeli 
ve işletme gideri bedeli Nisan ayından itibaren yürürlüğe girer 
 
IV. BÖLGEDE SUNULAN HİZMETLERİN ve GİRİŞİMCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
GİRİŞİMCİLERE SUNULACAK HİZMETLER  
Madde 12- Bölge içinde sunulması gereken hizmetler, Bölgenin amaçları ve girişimcilerin talepleri 
doğrultusunda Yönetici Şirketçe belirlenir. Bu hizmetlerin başında, girişimcilerin AR-GE çalışmalarının 
yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir.  
Girişimciler, yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaları yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik 
AR-GE çalışmaları da yürütebileceklerdir. Firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri 
AR-GE çalışmalarının niteliği itibariyle girişimcilerin talepleri farklılık gösterebilir.  
Bölgede sunulabilecek hizmetler şu şekilde sıralanabilir:  
a) Başta marka, patent ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere girişimcilerin ihtiyaç 
duyacağı benzer konularda ve daha genel olarak mali ve hukuki konularda, toplam kalite yönetimi, 
kalite kontrolü gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulması için gerekli organizasyonlar,  
b) Girişimcilerin yaptıracakları testlerde, prototip oluşturmada, ortak yürütülen projelerde teknik destek 
ve/veya danışmanlık sağlanması,  
c) Girişimciler ve Üniversite arasında bilgi akışını sağlayan bir ağ oluşturulması ve ortak projelere 
imkan tanınması, girişimciler ve Üniversite arasında teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi,  
d) Çeşitli konularda eğitim amaçlı toplantılar ve seminerler düzenlenmesi ve çalışma grupları 
oluşturulması, pazarlama, ihracat konularında özgün eğitim projeleri üretilmesi,  
e) İdari yapılanma, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sunulması, seminerler düzenlenmesi,  
f) Finansman ve risk sermayesi imkanları araştırılarak, girişimcilerin bilgilendirilmesi ve yararlanma 
olanaklarının sağlanması,  
g) Lokanta, büfe, kafeterya, market, çok amaçlı toplantı salonları, vb. oluşturulması,  
h) Spor ve sağlık hizmetleri  
 
İŞLETMECİLİK ve ALTYAPI HİZMETLERİ  
Madde 13- Bölgenin işletilmesinin gerektirdiği günlük/rutin hizmetler Yönetici Şirket tarafından 
sunulacaktır. Yönetici şirket tarafından karşılanamayan ve dışarıdan ihale yoluyla satın alınan 
hizmetler için de denetim sorumluluğu Yönetici Şirkete aittir.  
Enerji,ve ısıtma/soğutma gibi alt yapı hizmetleri yönetici şirket tarafından karşılanır. Yönetici Şirket 
tarafından karşılanan bu hizmetlerin giderleri, rayiç bedel ya da tarife üzerinden kiracılardan tahsil 
edilir. Ayrıca, ortak alanların işletme ve hizmet giderleri de girişimcilerden kullandıkları alanla orantılı 
şekilde tahsil edilir.  
Yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır.  
Madde 14- Yönetici Şirket, Bölge binaları içersinde yer alan ortak kullanım alanlarının temizliğinden ve 
güvenliğinden, bölge sınırlarının korunmasından sorumludur. Girişimciler ise kiraladıkları mekanların iç 
güvenliği ve ortak alanların temizliğinden sorumludurlar.  
Ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek bakım ve onarım işleri Yönetici Şirket tarafından 
yaptırılır. Yönetici Şirket, talep üzerine ve ücret karşılığı bu konuda girişimcilere teknik destek 
sağlayabilir.  
Madde 15- Girişimcilerin talepleri sonucu ve/veya zamanla ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaç ve 
hizmetler de, imkanlar ölçüsünde ve ücret karşılığı Yönetici Şirket tarafından karşılanır.  



 
 
 
 
KULUÇKA FİRMASI, KULUÇKA MERKEZİ VE KULUÇKA PROGRAMI 
Madde 16-  
a) Kuluçka firmaları; Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerine yönelik doğrudan 
desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları 
ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan en fazla üç yıllık, proje sahibi girişimciler 
ya da yeni işletmelerdir. 
b) Yönetici şirket; Bölgede Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek 
amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur. 
c) Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine 
göre, Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar. 
d) Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar 
vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilir ve bunun için 
girişimciye kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilir. 
e) Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da yeni bir fikri olan 
gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun ofisler bulunması halinde 
bu binalarda yer verebilir. 
f) Bölge yönetici şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra bu Bölge alanında TEKMER yok ise 
en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurar. 
g) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz. 
Hesaplamalarda küsurat tama iblağ edilir. Bölge içerisinde, var ise TEKMER’de yer alan kuluçka 
firmaları da bu hesaba dahil edilir. 
h) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri, imkanları dahilinde, 
girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlar: 

i) Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların 
oluşturulması. 

ii) Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması. 
iii) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi. 
iv) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi. 
v) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi. 
vi) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması. 
vii) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması. 
viii) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda 

danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya 
gelinmesine destek olunması. 

ix) Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve 
işbirliklerinin sağlanması. 
i)Yönetici şirket, Bölgede TEKMER varsa, bu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmasını sağlar. 
j) Bölge yönetici şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; 
kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmibeşinden, diğerleri için yüzde ellisinden fazla 
olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. 
Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının 
oluşturulmasına özen gösterilir. 
 
GİRİŞİMCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
Madde 17- Girişimciler, 4691 sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği, Bölge İşletme Yönergesi ve 
Yönetici Şirket tarafından yürürlüğe konulacak diğer düzenleme ve protokollere ve imzalanan 
sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Yerleşke sınırları içinde bulunan TGB alanlarında yer 
kiralayan girişimciler, ayrıca Üniversite Yerleşkesinin kurallarına da uymakla yükümlüdürler.  
a) Başvuruları kabul edilip sözleşme imzalayan girişimciler, Kanun, Yönetmelik ve Yönerge'de yer alan 
bu yükümlülükleri de kabul etmiş sayılırlar.  
b) Girişimciler, başvuru formları ve eklerini eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurulmalıdır. Verilen 
bilgilerde eksiklik veya yanlışlık tespit edildiğinde, Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.  
c) Girişimciler, yürüttükleri projeler, istihdam ettikleri personel ve gerekli proje içi ve dışı mali 
raporlarını yönetici şirketin kullanmakta olduğu elektronik sistemde kaydetmek ve güncellemekle 
yükümlüdür 



d) Girişimciler, Yönetici Şirketçe öngörülen kurallara uygun şekilde taşıma ve yerleşme yapmakla 
yükümlüdürler.  
e) Girişimciler, kiraladıkları alanda Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz ve 
kendilerine tahsis edilen alanın dışına taşamazlar.  
f) Tahsis edilen büroların iç dekorasyonu binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartı ile 
girişimcilere ait olmakla birlikte hazırlanacak projeler Yönetici Şirketin onayına tabidir.  
g) Girişimciler, kiraladıkları alanda ve ortak kullanım alanlarında sebep oldukları hasarlardan sorumlu 
olup, bu nedenle ortaya çıkacak her türlü zararı tazminle yükümlüdürler. TGB alanına girişimcinin 
talebi ve sorumluluğunda giren özel veya tüzel üçüncü şahısların neden olacağı sorunlardan ve bu 
sorunların maddi ve manevi zararlarından girişimci sorumludur ve bu zararları tazminle yükümlüdür.  
h) Yönetici şirketçe belirlenmiş format dışında herhangi bir tanıtım aracı (reklam, afiş, pano, tabela) 
kullanılması ancak Yönetici Şirketin onayı ile mümkün olabilir.  
i) Girişimciler, çevre temizliği, çöp toplama, atık giderme ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda 
Yönetici Şirketçe belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler.  
j) Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Bu tür tehlikeli 
olabilecek malzemeler ile çalışmak zorunda olan girişimciler, Yönetici Şirkete haber vermek ve her 
türlü güvenlik tedbirini almak zorundadırlar.  
k) Girişimci çalışanları, Bölge alanında Bölge Kimlik Kartı taşımak zorundadırlar. Kimlik kartları için 
Yönetici Şirkete başvurulur. Ayrılan personel için Yönetici Şirkete bir yazı ile bilgi verilmesi ve ayrılan 
personel kimlik kartının iade edilmesi zorunludur. Kimlik kartları kullanımı nedeniyle doğabilecek her 
türlü problemin sorumluluğu girişimcilere aittir.  
l) Bölge ofis ve binaları 24 saat kullanılabilirler. Ziyaretçiler, mesai saatleri içinde girişteki danışma 
masasından ziyaretçi kartı alarak girişimcileri ziyaret edebilirler. Hafta sonu ve mesai saatleri dışındaki 
ziyaretler, ancak bir girişimci personel refakatinde mümkün olabilir.  
m) Girişimcilerin Bölge nedeniyle tanınan haklardan yararlanabilmeleri için, Vergi Usul Kanunu madde 
156 kapsamında bir işyerine sahip olması ve çalıştırdığı personelin SSK kayıtlarının bu işyerinin 
üzerinde görünmesi şarttır.  
n) Bölge içerisinde faaliyete başlayan girişimciler, kendilerinden istenilecek dönemsel faaliyet raporları 
ve benzeri bilgi ve belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve süresinde tanzim ederek Yönetici 
Şirkete verirler. Bu belgeler ve eklerindeki bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler 10 gün 
içerisinde Yönetici Şirkete bildirilmelidir.  
o) Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecektir. Gerekli görülmesi halinde, başka 
üniversite ve/veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK 
gibi kuruluşlardan hakem incelemesi istenebilir.  
p) Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, 
inceleme ve denetlemeler için girişimciler gerekli izin ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.  
r) Girişimciler, tır ve kamyon gibi aşırı yüklü ve riskli taşıma araçlarının Bölgeye girişi için Yönetici 
Şirketten önceden izin almalıdır.  
s) Girişimciler kendilerine tahsis edilen/kiralanan büro veya alana ait kira, elektrik, su, telefon, faks, 
ısıtma/soğutma giderlerini ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım ve hizmet gideri 
olarak, binanın temizliği ile çevre bakımı için yapılan giderler ve bina güvenliği için alınan önlemlere 
ilişkin giderler gibi giderlerin metrekareye göre belirlenmiş bedelleri de öderler. Bu ödemelerde 
aksama halinde, Yönetici Şirketin icra takibi ve dava hakları saklıdır.  
t) 4691 Sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği, İşletme Yönergesi, Yönetici Şirket talimatları ve diğer 
mevzuat ve kurallara uymayan ve yazılı uyarıya rağmen durumunu düzeltmeyen girişimcilerin 
sözleşmeleri Yönetici Şirketçe feshedilebileceği ve yer tahsisleri iptal edilebileceği gibi başka hukuki 
yaptırımlar uygulanması da söz konusu olabilecektir.  
u) Girişimciler, bölgedeki faaliyetlerini sona erdirmek istediklerini Yönetici Şirkete yazılı olarak 
bildirmekle yükümlüdür. Ofislerin boşaltılması ve Yönetici Şirkete teslim edilmesi de tutanakla 
yapılmalıdır. Yönetici Şirket,kira kontratında belirlenmiş olan yasal sürede bildirimde bulunmayan 
girişimcilerden kira kontratı süresi sonuna kadar olan kira bedellerini ödemelerini talep etme hakkına 
sahiptir. 
v) Ofis kira bedeli ve işletme gideri bedelleri her ayın ilk 5 işgünü içinde Yönetici Şirket hesabına 
ödenir. 3 defa üstüste ödeme yapılmaması durumunda, Yönetici Şirket gerekli yasal ve idari tedbirleri 
alacaktır 
 
 
V. MUAFİYET, İNDİRİM ve İSTİSNALAR 
 
Madde 18- Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulama esasları şu şekildedir:  



a) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, 
tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi 
dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici 
şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren 
belgeler de eklenir. 
b) Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine 
ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli 
sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya 
iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması 
hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası 
uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek 
personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin 
süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen 
tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst 
tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu 
istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede 
fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan 
ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım 
projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete 
onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin istisna 
kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama 
yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek 
personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna 
kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına 
göre hesaplanır. 
c) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-
Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde 
yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. 
d) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü 
projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde 
yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge 
yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile 
Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa 
uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın 
uygulanabilmesi için; 

i) Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında 
yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin 
Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla 
sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici 
şirkete sunar. 

ii) Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu 
yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge 
dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım 
veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında 
olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır. 

iii) Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım 
projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya 
kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur. 
e) Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek 
lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği 
sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte 
belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten 
yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. 



Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi 
halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki 
istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı 
dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde 
alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin 
uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz. 
f) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından 
uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum 
kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık 
olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar 
indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin 
finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye 
desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından 
geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir: 

i) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede 
faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya 
sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur. 

ii) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı 
takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm 
indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri 
açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini 
aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde 
kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve 
geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço 
kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate 
alınacaktır. 
g) Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde 
münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, 
internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 
tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna 
tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur. 
h) Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede 
bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali 
müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe 
iletilir. 
i) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda 
düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 
 Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda 
kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur. 
 Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre 
taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi 
kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge 
yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. 
 Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak 
gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
bildirir. 
j) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında 
değerlendirilmez: 

i) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri, 
ii) Kalite kontrol faaliyetleri, 
iii) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri, 



iv) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve 
seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, 

v) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin 
kullanımı, 

vi) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı 
tüketici testleri, 

vii) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına 
hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 

viii) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi 
dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler, 

ix) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri 
ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka 
mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri, 

x) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri. 
k) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına 
tabidir. 
 
VI. BÖLGENİN DENETİMİ  
FAALİYETLERİN DENETİMİ  
Madde 19- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bölge üzerindeki denetim yetkileri şu şekildedir:  
a) Bakanlık, Yönetici Şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş faaliyet ve 
uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek, gerekli gördüğü hallerde Yönetici Şirketin ve 
girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler.  
b) 4691 Sayılı Kanunla öngörülen amacın dışında Bölgede faaliyet gösteren Yönetici Şirket, 
girişimciler ve üçüncü kişiler, Bakanlık tarafından uyarılır ve makul bir süre tanınarak amaca 
uygunluğun sağlanması talep edilir.  
c) Yönetici Şirket ve girişimciler, Bakanlığın denetim yetkisini kullanabilmesi için ihtiyaç duyacağı her 
türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.  
 
MALİ DENETİM  
Madde 20- Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan Yönetici Şirket, girişimciler, 
araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan firmaların 
denetlenmesi Maliye Bakanlığı'nca yürütülür.  
 
VII. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME  
Madde 21- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bu Yönerge, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girer. Bu yönerge hükümlerini Bölgenin Yönetici 
Şirketi DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A. Ş. yürütür. 


