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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      :168                        

Karar Tarihi  :14/04/2016                        

KONUSU: 

          Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 29.02.2016 tarih ve 2988 sayılı yazısı ile Kamu-Üniversite 

Sanayi işbirliği kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu çerçevesinde kurulacak olan 

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Teknopark A.Ş.)’ye %2,2 oranında 220.000,00₺ 

(İkiyüz Yirmibin Türk Lirası) nakdi olarak 220 adet pay ile ortak olunması hususunun görüşülmesi 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2016 tarihli ve 79556812-251.07-1184 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  
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            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 29.02.2016 tarih ve 2988 sayılı yazısı ile Kamu-Üniversite-

Sanayi işbirliği kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu çerçevesinde İlimiz ekonomisine 

katma değer sağlayacak Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Teknopark A.Ş.) 

kuruluşunun gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediyemizden kuruluş sermayesine iştirak etmemiz talep 

edilen;  

Teknopark A.Ş.’nin amaç ve konusu; “Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim 

sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir 

yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik 

geliştirmek, ürün kalitesinin standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini 

düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, 

araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 

teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak” 

olarak belirlenmiştir. 

 Teknopark A.Ş. kuruluş sermayesi ₺10.000.000,00 (On Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş, 

her bir payın değeri de ₺1.000,00 (Bin Türk Lirası) olmak üzere 10.000 adet paya bölünmüştür. 

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi %50 (5.000 adet) ayni pay olarak, %1 (100 adet) nakdi pay 

olarak %51 oran ile kurucu hissedar olacağını taahhüt etmiştir. 

 Muğla Büyükşehir Belediyesinin yukarıda meclise sunulan yazı metninde belirtilen tüm 

mevzuat hükümleri çerçevesinde Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’ne %2,2 

oranında ₺220.000,00 (İkiyüz Yirmibin Türk Lirası) nakdi olarak 220 adet pay ile ortak olunmasına 

Demokrat Parti grubundan Behçet SAATÇİ ve Mehmet Yılmaz CESUR’un 2 Çekimser oylarına 

karşılık Meclisimizce OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.  

      

 

 

 


