…..………… TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
KURUCU HEYET PROTOKOLÜ
1. AMAÇ
Bu protokol, 06/07/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğü giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 10/08/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre;
1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü”ne,
…...………..……. Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvurusunu yapacak olan “Kurucu
Heyet”in oluşturulmasını,
2. Bu protokolle oluşturulan Kurucu Heyet’in yukarıda belirtilen Kanun ve Uygulama
Yönetmeliği çerçevesinde “………………….. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru
Dosyası”nın hazırlanmasını,
3. Kurucu Heyet tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel
Müdürlüğü’ne yapılacak olan ……….……….... Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvurusunun
uygun bulunması durumunda aşağıda belirtilen taraflar arasında oluşturulan işbirliğin
devamını ve işbirliğine hazır potansiyel paydaşların arttırılmasını,
amaçlamaktadır.
2. KAPSAM
…………..….. İl’inde kurulması hedeflenen ……………….. Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarını yürütecek olan Kurucu Heyet, üniversite-sanayi ve kamu
işbirliği çerçevesinde başta …………….. İl’i olmak üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nda öngörüldüğü gibi; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin
ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi,
verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi küçük ve orta
ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş
imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye
girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimleri
ortak platformda buluşturarak bölgesel-küresel üretim hedeflemektedir.
3. TARAFLAR
Protokolün paydaşları; aşağıda açık adı, soyadı, unvanları ve imzaları bulunan kurum
temsilcileri ve/veya kurumların belirlediği tüzel kişilerden oluşmaktadır.
4. SÜRE
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Kuruluş” başlıklı 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, “Bölge ile ilgili başvurular Kurucu Heyet ya
da yönetici şirket tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır. Bölgeler; Değerlendirme
Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenip,
Resmi Gazete’de yayımlanana kadar her türlü iş ve işlemler Kurucu Heyet tarafından takip
edilir. Kurucu heyet tarafından imzalanan iş bu protokolün süresi, aksine bir düzenleme
yapılmadığı sürece, protokolün düzenleme tarihinden itibaren ………………. Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yayımlanarak tüzel kişilik kazanmasıyla sona erer.
5. KOORDİNASYON (Bu madde olmayabilir.)
Bu Protokol ile Kurucu Heyetin görevleri arasında sayılan “Başvuru Dosyası’’nın
hazırlanması işinde gerekli koordinasyon görevini yürütmek üzere Valilik / ………
Üniversitesi Rektörlüğü / ……….. bünyesinde görev yapan Sayın ………………….….
koordinatör olarak görevlendirilmiştir.
6. TEMSİL ve MÜRACAT
Bu protokol ile birlikte ……….….. İli içerisinde kurulması hedeflenen
…………….….… Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Başkanı olarak ……..…… İli
Valisi / ……….... Üniversitesi Rektörü / ………………… Sayın ……….…….….. belirlenmiş
olup, Kurucu Heyeti temsil etmek ve gerekli müracaatları yapmak üzere, başta Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kamu kurum kuruluşlar nezdinde her türlü iş, işlem
ve yazışmalarda, Valilik / ……… Üniversitesi Rektörlüğü / ……………… yetkili kılınmıştır.

Tarih
………………………………………… Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Kurucu Heyeti Oluşturan Protokol Tarafları
…. / …. / 2018

……………………………......
Vali
…… İl Özel İdaresi

………………………………...
Rektör
…………….. Üniversitesi

……………………………......
…………… Belediye Başkanı

………………………………...
…………Tic.ve San. Od. Baş.

……………………………….
…………… Tic. Borsası Baş.

…………………………………...
……… Ziraat Od. Yön. Kur. Bşk.

