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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmet sunucularının hizmet sunumu
bakımından basamağının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere üniver-
siteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından ku-
rulan sağlık hizmet sunucularını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 70 inci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hiz-
metleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
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c) Faaliyet izin belgesi: Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık tesislerinin faaliyete
geçebilmeleri için veya faaliyette olanların hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile
bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet
birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı belge ile Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış kamu sağlık tesislerinin bünyesindeki merkez, ünite ve birimler için Bakan-
lıkça düzenlenen belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Ruhsat: Sağlık tesislerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göste-

receğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,
e) Sağlık Hizmet Sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,
f) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları
MADDE 5 – (1) Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları, ilgili mevzuatında tanım-

lanan, hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.
(2) Birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık hizmet sunucuları

şunlardır:
a) Bünyesinde birinci basamak sağlık kuruluşu bulunan ilçe sağlık müdürlüğü.
b) Toplum sağlığı merkezi (TSM).
c) Aile sağlığı merkezi (ASM).
ç) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).
d) Kurum tabipliği.
e) 112 Acil sağlık hizmeti birimleri.
f) Evde bakım merkezleri veya birimler.
g) İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler.
ğ) Belediyelere ait poliklinikler.
h) Özel poliklinikler.
ı) Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.
i) Üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler.
j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri.
k) 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsa-

mında serbest faaliyet gösteren eczaneler.
l) Muayenehaneler.
(3) Birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan

sağlık hizmet sunucuları entegre ilçe devlet hastaneleridir (E2 ve E3).
(4) Birinci basamak sağlık hizmet sunucularının faaliyet izin belgelerine; ilgili birim

tarafından onayı alınmış çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi, enfeksiyon kontrol birimi,
entegre sağlık hizmeti birimi, evde sağlık hizmeti birimi, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim
merkezi, sıtma savaş dispanseri, verem savaşı dispanseri, sağlıklı hayat merkezi, göçmen sağlığı
merkezi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, yetkilendirilmiş aile hekimliği birimi, sağlık evi, ilgili
mevzuatı kapsamında açılacak benzer birimler bağlı birim olarak eklenir.
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İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları

MADDE 6 – (1) İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları, ilgili mevzuatında tanımla-

nan ayaktan veya yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen sağlık kurumlarıdır.

(2) İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları şunlardır:

a) Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu

hastanelere bağlı semt poliklinikleri.

b) Entegre ilçe hastanesi (E1).

c) Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri.

ç) Kamu kurumlarına ait olup Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp mer-

kezleri ve dal merkezleri.

d) Özel hastaneler.

e) Özel tıp merkezleri ve dal merkezleri.

f) Ağız ve diş sağlığı hastaneleri.

g) Diyaliz merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi

merkezleri, tıbbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedavi merkezleri.

(3) İkinci basamak sağlık hizmet sunucularına ait faaliyet izin belgelerine; ilgili birim

tarafından açılış onayı alınmış, alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi, çocuk er-

gen madde bağımlılığı tedavi merkezi, diyaliz merkezi, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı

tıp uygulama birimi, obezite merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, üremeye yardımcı tedavi

merkezi, semt poliklinikleri, ek hizmet binaları ve benzeri birimler bağlı birim olarak eklenir.

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları

MADDE 7 – (1) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, ilgili mevzuatında tanım-

lanan ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim

ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip üst düzey hastanelerdir.

(2) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, kurum harici veya il dışından üçüncü

basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için sevkle gelen hastaların kabulünü yapar ve sağlık hizmeti

ihtiyaçlarını karşılar.

(3) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına ait faaliyet izin belgelerine; ilgili mev-

zuatı ve Bakanlık planlama ilkeleri çerçevesinde açılış onayı alınmış, bağımlılık arındırma

merkezi, bağımlılık rehabilitasyon merkezi, çocuk izlem merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi,

diyaliz merkezi, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi, obezite merkezi,

üremeye yardımcı tedavi merkezi, semt poliklinikleri, ek hizmet binaları ve benzeri birimler

ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı birim olarak eklenebilir.

(4) Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet ve vakıf üniversitelerine

ait hastaneler doğrudan üçüncü basamak olarak basamaklandırılır. Bunlar dışında üçüncü ba-

samak olmak isteyen hastaneler; bu Yönetmelikte belirtilen koşul ve şartları karşıladıklarına

dair hazırladıkları müracaat dosyası ile Bakanlığa başvurur. Başvurular Bakanlıkça koşul ve

standartlar açısından değerlendirilerek uygun görülenler üçüncü basamak hastane olarak ba-

samaklandırılır.

(5) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılmış özel hastanelere talepleri ha-

linde mevcut yatak sayısının %20’si kadar ek yatak verilebilir.

10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



(6) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılma kriterlerinden uzman hekim sa-
yısı dışında diğer tüm kriterleri tamamlayan özel hastanelere, uzman hekim kadro sayısının
%20’sine kadar aynı il içerisinde planlama kriterlerine bakılmaksızın, farklı iller arasında ise
planlama kriterlerine uygun olması şartıyla diğer özel sağlık kuruluşları ile becayiş yapmasına
izin verilebilir.

(7) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılma kriterlerinin kalp merkezi dı-
şında tamamını karşılayan ve hastane ruhsatında 3 tane kalp ve damar cerrahisi, 2 tane kardi-
yoloji uzman hekim kadrosu bulunan özel hastanelere üçüncü basamak olarak basamaklandı-
rıldıktan sonra planlamadan istisna olarak Kalp Merkezi ön izni verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Koşul ve

Standartları ile İzleme ve Değerlendirme Kriterleri

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının koşul ve standartları
MADDE 8 – (1) Kamu ve özel sektöre ait hastanelerden aşağıdaki koşul ve standartları

sağlayanlar üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılır:
a) Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni ko-

nuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülür.
b) Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam

kapalı alanı en az 30.000 m2 olur.
c) Hastanenin en az 250 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunur. Yatak kapasitesi

250’den az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama
kriterleri çerçevesinde 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Hastaneler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmak şartıyla başka bir
özel hastaneden yatak devralabilir.

ç) Hastanenin uzman hekim sayısı en az 100 olur.
d) Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından; iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın-doğum,

çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, anesteziyoloji
ve reanimasyon, göğüs hastalıkları, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, kulak
burun boğaz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kalp ve damar cerrahisi, üroloji, deri
ve zührevi hastalıkları ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar branşlarında hizmet verir.

e) Hastane, tıpta uzmanlık yan dallarından;
1) Erişkin yan dal uzmanlıklarından; nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastro-

enteroloji, tıbbi onkoloji, hematoloji ile yoğun bakım yan dal (anesteziyoloji ve reanimasyon,
genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji,
nöroloji) uzmanlık dallarından en az üçünde,

2) Çocuk hastalıkları yan dal uzmanlıklarından; çocuk nefrolojisi, çocuk endokrinolojisi
ve/veya metabolizma, gastroenteroloji, neonatoloji, çocuk hematolojisi ve/veya onkolojisi, ço-
cuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanlık dallarından en az ikisinde,

hizmet verir.
f) Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire; kadın hastalıkları ve doğum

uzmanı sayısının en az 3 katı ebe bulunur.
g) Hastane bünyesinde, erişkin, çocuk ve/veya yeni doğan yoğun bakım hizmetlerinin

sunulduğu, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi asgari şartlarını taşıyan yoğun bakım servisleri
bulunur. Hastanenin toplam yoğun bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının %15’i veya üze-
rinde olur.
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ğ) İç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalık-
ları branşlarında en az 4 ve üzeri; kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, ortopedi ve trav-
matoloji, nöroloji ile radyoloji uzmanlık dallarında en az 3 ve üzeri uzman tabip bulunur ve
müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilen üçüncü seviye acil servisi bulunur. Acil servis toplam
kapalı alanı tıbbi hizmet alanları ve bekleme alanları dâhil brüt en az 600 m2 olur. Kamu sağlık
kurumları için kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında
o ilde kamuya ait dal hastanesi mevcut ise kadın doğum ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uz-
manlık dallarından muaf tutulabilir.

h) Hastane bünyesinde tüm kardiyolojik girişimsel işlemler ile açık kalp cerrahisinin
birlikte yapıldığı erişkin veya çocuk Kalp Merkezi bulunur.

ı) Hastane bünyesinde, ilgili mevzuatında tanımlı asgari standartları taşıyan yanık üni-
tesi, inme merkezi, onkoloji tanı ve tedavi merkezlerinden en az bir tanesi bulunur.

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının izleme ve değerlendirme kriterleri
MADDE 9 – (1) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan

hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için aşağıda belirtilen hizmet kriter-
lerini karşılamaları zorunludur:

a) Hastane bilgi işlem altyapısı Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi ile tam uyumlu, doğru ve
kaliteli bilgi verebilir nitelikte olur.

b) Hastane, uluslararası kabul edilen akreditasyon kuruluşları veya TÜSEB hastane ak-
reditasyonuna veya Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti ile gerçekleşti-
rilen değerlendirmede 90 ve üzerinde puana sahip olur. Faaliyete yeni başlayan hastanelerin
üç yıl içerisinde bu şartları sağlaması gerekmektedir.

c) Hastanede gerçekleştirilen yıllık A, B, C grubu toplam ameliyat sayısı en az 4.000
ve A grubu ameliyat sayısının toplamının A, B, C grubu ameliyat sayısına oranı en az %15
olur.

(2) Bakanlıkça üçüncü basamak olarak basamaklandırılmış hastaneler bu Yönetmelik-
teki koşul ve standartlar ile izleme ve değerlendirme kriterleri açısından üç yılda bir değerlen-
dirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilen sağlık kurumlarına eksikliklerini
gidermeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda söz konusu eksikliklerin giderilmemesi
halinde sağlık kurumunun durumuna uygun basamaklandırma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Basamaklandırılamayan sağlık hizmet sunucuları
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen basamaklarda yer almamakla birlikte Ba-

kanlıkça ruhsatlandırılmış ve/veya izin verilmiş diğer özelleşmiş tanı, tedavi ve tedarik mer-
kezleri sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan sağlık hizmet sunucusu ola-
rak kabul edilir.

İşbirliği protokolü bulunan özel hastaneler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf üni-

versitesi ile işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleş-
meleri bitiminde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sağlık Bakanlığından:

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan

bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzak-

tan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin veril-

mesine, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine, tescil edilmesine, sağlık tesislerinin

bu kapsamda denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerini,

uzaktan sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensuplarını, uzaktan sağlık

bilgi sistemi geliştiricilerini ve uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen gerçek kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 9 uncu ve Ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci ve 508 inci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

ç) Sağlık tesisi: Uzaktan sağlık hizmeti sunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında Ba-

kanlıkça yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşlarını,

d) Uzaktan sağlık bilgi sistemi: Bakanlık tarafından üretilen veya Bakanlık tarafından

tescil edilmek suretiyle uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılması onaylanan yazılı, sesli

veya görüntülü iletişime imkân sağlayan güvenli yazılımı,

e) Uzaktan sağlık hizmeti: Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan

sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık

bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi ve Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyet İzni

Uzaktan sağlık bilgi sistemi

MADDE 5 – (1) Uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlık veya Bakanlık harici yetkilen-

dirilmiş geliştiriciler tarafından Bakanlığın belirlemiş olduğu asgari standartlara uygun olarak

geliştirilir.
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(2) Geliştirilen uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlığın sistemine tescil edilir; tescili

yapılmamış uzaktan sağlık bilgi sistemi uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılamaz. Tes-

cilin usûl ve esasları Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek Bakanlığın in-

ternet sitesinde ilan olunur.

(3) Uzaktan sağlık bilgi sistemi, uzaktan sağlık hizmeti kapsamında yapılan ve Bakan-

lıkça belirlenen işlemlerin sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemine bildirilmesine ve aktarılma-

sına imkân verecek şekilde geliştirilir.

(4) Bakanlıkça belirlenen asgarî standartlarda yapılacak değişiklikler, Bakanlıkça be-

lirlenen sürede uzaktan sağlık bilgi sistemi yazılımına yansıtılır.

Altyapı ve teknik donanım

MADDE 6 – (1) Sağlık tesisi, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık bilgi sistemine

bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkânlarını sağlar. Uzaktan sağlık hiz-

meti sunumu için gerekli olan altyapı ve teknik donanım gibi hususlara ilişkin kriterler, Ba-

kanlık tarafından belirlenir.

Uzaktan sağlık hizmetleri

MADDE 7 – (1) Niteliği itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunumuna elverişli olmak

kaydıyla, aşağıdaki hizmetler uzaktan sunulabilir:

a) Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde

muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis

edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil

görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi

önerilebilir.

b) Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi

klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

c) Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal

destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

ç) Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapı-

labilir.

d) Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla

kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

e) Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişi-

lerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

f) Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin

sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

g) Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edi-

lebilir.

(2) Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi

olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık

hizmeti sunabilir.
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Faaliyet izni

MADDE 8 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları

sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilir. Faaliyet izni,

sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenir.

(2) Başvuru, sağlık tesisi tarafından Ek-1’de yer alan belgelerle birlikte Müdürlüğe ya-

pılır.

(3) Müdürlük başvuruyu dosya üzerinde inceler, eksiklik veya uygunsuzluk bulunması

hâlinde, bu hususların neler olduğunu başvuru sahibine en geç 15 iş günü içerisinde bildirir.

(4) Başvuru uygun ise, Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından incelenir. Komis-

yon, gerekli gördüğü durumlarda yerinde inceleme de yapabilir. Komisyon, sağlık hizmetleri

başkanlığında görevli bir hekim başkanlığında, müdürlükte görevli personel arasından tercihen

bilişim teknolojileri hakkında mesleki birikimi olan bir mühendis, tekniker veya teknisyen ile

kalite konusunda deneyimli bir sağlık meslek mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. İhtiyaç

halinde birden fazla komisyon kurulabilir.

(5) Yapılacak incelemeler neticesinde, herhangi bir eksiklik ve uygunsuzluk olmadığının

tespiti halinde komisyon raporuyla birlikte başvurular, Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Sağlık tesisinin başvurusunda belirttiği uzaktan sağlık bilgi sisteminin, Bakanlık

kayıt tescil sisteminde kayıtlı olması ve başvurunun Genel Müdürlük tarafından uygun görül-

mesi hâlinde, sağlık tesisi için uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi düzenlenir. Faaliyet

izin belgesinde, faaliyet alanı ve sınırları belirtilir.

(7) Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet

izni verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunulması

Hastanın bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti alacak kişi, uzaktan sağlık hizmeti sunulmaya

başlanmadan önce ve sunulacak olan sağlık hizmetinin niteliğine uygun düştüğü ölçüde:

a) Uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık meslek mensubunun kimliği ve var ise uz-

manlığı,

b) Sağlık meslek mensubunun kendisi ile fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayacağı,

c) Uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamayacağı,

ç) Uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedavilerin farklı olduğu,

d) Devam eden bir tedaviyi aksatacak şekilde uzaktan sağlık hizmetinden faydalanıla-

mayacağı,

e) Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurul-

ması gerektiği,

f) Uzaktan sağlık hizmetinin ücreti, verilecek hizmetin kapsamı, hizmetin herhangi bir

sağlık sigortası kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı,

g) Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya

görüntü kaydı alınmasının yasak olduğu; ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin

mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtların tutulacağı, kişisel verilerin korun-

ması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılacağı,
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ğ) Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için uzaktan sağlık bilgi sistemi-

nin kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesinin istenebileceği,

h) Taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hiz-

metinin başlamayabileceği, başlamış ise devam ettirilemeyebileceği,

ı) Tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin

her zaman sonlandırılabileceği,

i) Uzaktan sağlık hizmeti veren kişinin, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullandığı

bilişim sistemlerinin, kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu ol-

duğu,

j) Verilecek sağlık hizmetinin mâhiyeti ve sonuçları,

konularında bilgilendirilir.

(2) Bilgilendirme, sağlık hizmeti talep eden kişi tarafından anlaşılabilecek sade bir dil

ile yapılmalıdır.

(3) Sağlık hizmeti sunumu kapsamında yerine getirilmesi gereken aydınlatma yüküm-

lülüğüne ilişkin genel usûl ve esaslar saklıdır.

Kimlik doğrulama

MADDE 10 – (1) Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan

kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alır. Sağlık tesisi tarafından ilaveten

ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı veya aracı kullanılabilir.

(2) Sağlık meslek mensubu, uzaktan sağlık hizmeti alan kişiden resmi kimlik belgesini

kamera üzerinden göstermesini talep edebilir. Sağlık meslek mensubu, sağlık hizmeti talep

eden kişinin kimliğinden şüphe duyduğu takdirde, kimliğini doğrulamasını isteyebilir. Bu ta-

lebin yerine getirilmemesi hâlinde uzaktan sağlık hizmeti vermeyebilir, başlamış olan hizmeti

sonlandırabilir.

Hak ve sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık meslek mensubunun

veya sağlık hizmeti alan kişinin bulunduğu ortamda hasta veya sağlık meslek mensubu ile ya-

pılan görüşmeyi görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde sağlık mes-

lek mensubu ve/veya sağlık hizmeti alan kişi, konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yü-

kümlüdür.

(2) Uzaktan sağlık hizmeti alan kişi, tıbbî geçmişi ile sağlık durumu ile ilgili talep edilen

bilgileri doğru, anlaşılır bir şekilde ve detaylı olarak sağlık meslek mensubuna anlatmakla yü-

kümlüdür.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti sunan sağlık meslek mensubunun bilgi

ve iletişim teknolojileri hakkında gerekli donanıma sahip ve teknoloji okuryazarlığının uzaktan

sağlık hizmeti sunumu için yeterli olduğunu izlemekten ve temin etmekten, ayrıca gerekli yet-

kinliğe sahip olmayan sağlık meslek mensuplarını eğitmekten sağlık hizmet sunucusunun ni-

teliğine göre sağlık tesisi veya müdürlük sorumludur.
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Kişisel verilerin korunması

MADDE 12 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti sunumunda hasta mahremiyetinin ve kişisel

verilerinin korunmasından hizmeti veren sağlık tesisi ve sağlık meslek mensubu sorumludur.

(2) Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarını haiz kişiler, bu Yönetmelik kapsamında

sundukları hizmetler aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun bir şekilde işler, bu verilerin

güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alır ve ilgili kişilere karşı ay-

dınlatma yükümlülüklerini yerine getirirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan sağlık hizmetleri, her iki tarafın açık rızası ol-

maksızın görüntülü veya sesli olarak kayıt altına alınamaz, hizmet esnasında fotoğraf çekile-

mez.

(4) Tarafların açık rızası olması hâlinde sunulan uzaktan sağlık hizmetine ilişkin gö-

rüntülü veya sesli kayıt alınabilir. Kayıtlar, uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık tesisinde veya

Bakanlığın izin verdiği güvenli veri merkezlerinde saklanır. Kanunen izin verilen mercilere ve

idarî bir soruşturma kapsamında Bakanlık müfettişlerine bu kayıtlara erişim izni verilir. Bu

kapsamda alınmış olan görüntülü veya sesli kayıtlar, oniki aydan fazla saklanamaz ve sürenin

dolması ile birlikte ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın silinir.

Kayıt, bildirim ve iz kaydı

MADDE 13 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti kapsamında sağlık tesisine başvuran kişiler

için uzaktan sağlık hizmetine ilişkin iş ve işlemler dijital ortamda kaydedilir ve kişisel verilerin

korunmasına dair mevzuatta yer alan istisnai düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kaydedilen

veriler, ilgili mevzuatı uyarınca Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde Bakanlık

merkezî sağlık veri sistemine gönderilir.

(2) Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemi ile Bakanlıkça yapılacak diğer

iş ve işlemlere esas olmak üzere talep edilen bilgi ve belgeler, sağlık tesisleri tarafından Ba-

kanlığa gönderilir.

(3) Uzaktan sağlık hizmeti alımı esnasında Bakanlıkça belirlenen iz kaydı bilgileri sağ-

lık tesisi tarafından sağlık tesisinin tabi olduğu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar ve sınırlamalar

MADDE 14 – (1) Uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yasaklar ve sınırlamalar

şunlardır:

a) Sağlık tesisi, Bakanlıktan izin almadan uzaktan sağlık hizmeti sunamaz.

b) Sağlık tesisi, sağlık hizmeti sunmaya yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hiz-

meti sunamaz. Bakanlığa ve devlet üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının konsültasyon

ve/veya ikincil görüş niteliğindeki hizmetleri bu fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez.

c) Bu Yönetmelik kapsamına girmeyen sağlık hizmetleri, uzaktan sağlık hizmeti yoluyla

sunulamaz.

ç) Sağlık tesisi, adına çalışma belgesi düzenlenmemiş sağlık meslek mensubu aracılı-

ğıyla uzaktan sağlık hizmeti sunamaz.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



d) Uzaktan sağlık hizmeti, Türkiye’de meslek ifasına yetkili olmayan sağlık meslek

mensubu tarafından sunulamaz.

e) Uzaktan sağlık hizmeti sunumunda, yurt dışına sunulanlar hariç olmak üzere, uzaktan

sağlık hizmeti alanların, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından kaydedilmiş tıbbî ci-

hazlardan başka bir tıbbî cihaz kullanımına izin verilemez.

f) Uzaktan sağlık bilgi sistemi, amacının dışında kullanılamaz.

g) Sağlık tesisi ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sağlık

hizmeti almaya zorlayacak şekilde davranamaz. Randevu programları sağlık hizmeti alan ki-

şilerin sağlık tesisine gelme imkânını zorlaştıracak veya engelleyecek şekilde düzenlenemez.

ğ) Sağlık hizmetinin sunumuna ilişkin asgari tıbbî gereklilikler uygulanabilir oldukları

ölçüde uzaktan sağlık hizmeti sunumu için de geçerlidir. Sağlık hizmetinin uzaktan sunuluyor

olması, sağlık hizmetinin niteliğinden ödün verme sebebi olarak kabul edilemez.

h) Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat

haricinde işlenemez ve aktarılamaz.

Uluslararası sağlık turizmi

MADDE 15 – (1) Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesislerince,

ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan

sağlık hizmeti verilebilir.

Denetim ve idarî yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Uzaktan sağlık hizmetleri, şikâyet veya soruşturma hariç olmak üzere

Ek-2’de yer alan forma uygun olarak Müdürlük tarafından yılda en az bir defa denetlenir.

(2) Özel sağlık tesisleri tarafından sunulan uzaktan sağlık hizmetlerinde bu Yönetmeliğe

aykırılık olması durumunda, Ek-2’de yer alan idarî yaptırımlar uygulanır.

(3) Kamu sağlık tesisleri tarafından sunulan uzaktan sağlık hizmetlerinde bu Yönetme-

liğe aykırılık olması durumunda, ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapılır.

İdarî sorumlulukların paylaşımı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uy-

gulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve sorumlulukları pay-

laştırmaya Bakanlık yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, hasta hakları ve ki-

şisel verilerin korunmasına dair mer’i mevzuat hükümleri ile ilgili sağlık tesisinin ve sağlık

meslek mensubunun tâbi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Sağlık tesislerinin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla uzaktan sağlık hiz-

meti sunmakta olan sağlık tesisleri, en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin

belgesi almak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (j),
(m), (s) ve (ss) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“f) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ğ) Başvuru: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değişikliği

ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri
içeren işlemi,”

“j) Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka
merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yü-
rütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği prog-
ramları ile ilgili giderler için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,”

“m) Genel Müdürlük: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü,”
“s) Kuluçka merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek ama-

cıyla; girişimcilere Bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği,
mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağ-
landığı yapıları,”

“ss) Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya
ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça
belirlenecek diğer programları,”

“şş) Kuluçka girişimcisi: Kuluçka merkezlerinde yer alan Ar-Ge, teknolojik yenilik,
yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip erken aşama giri-
şimcileri,

tt) Ar-Ge Binası: Bölgelerde Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere
tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin
yer aldığı yapıyı,

uu) Atölye: Girişimciler tarafından Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında
ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu yapıyı ya da alanı,

üü) Stajyer: Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim
Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilmesi uygun görülen her dü-
zeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim programla-
rıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi, sek-
törün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmek amacıyla iş-
letmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığında yer alan “Başvurusuna”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bölge Alanları Dışında Açılacak Kuluçka Merkezi Başvu-
rusuna” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “idare bi-
nası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ar-Ge binası, atölye ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada
yer alan “inşası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman
ve yazılımlar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “iki” ibaresi “on” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, hazır-
layacağı başvuru dosyası ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Bölge kuruluşu için;
1) Kurucu heyet protokolü,
2) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
3) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak

muvafakat yazısı,
4) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,
5) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, se-

çilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,
6) Yapılabilirlik raporu,
7) Bölge alanı içinde bina varsa yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya

yapı kayıt belgesi.
b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ek alan katılması için;
1) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,
2) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
3) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak

muvafakat yazısı,
4) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,
5) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, se-

çilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,
6) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik raporunun “Bölge alanı seçimine iliş-

kin bilgiler” başlığı altındaki veriler; ancak, Bölgeye katılan ek alanın farklı il sınırları içerisinde
yer alması durumunda, o il için yeniden hazırlanan Yapılabilirlik Raporu,

7) Bölge alanı içinde bina varsa yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya
yapı kayıt belgesi.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı iptali için;
1) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,
2) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yer ile ilgili tapu

kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
3) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yerin kamu ku-

rum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,
4) 5 inci maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler.
ç) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunda bölgenin faaliyete

geçmiş olması ve bölge içinde kuluçka merkezinin kurulmuş olması şartı aranır. Başvuru için;
1) Yönetim kurulu kararı,
2) Mülkiyeti yönetici şirkete ait değilse malik muvafakatını içeren en az 3 yıllık kira

sözleşmesi,
3) Kuluçka merkezi açılmasının gerekçesi için elektronik ortamda hazırlanan fizibilite

raporu,
4) Yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.

10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



d) Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptali için;
1) Yönetim kurulu kararı.”
“(6) Bölge başvurusu ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusu,

herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 15 gün içinde
incelenir. Başvuruda eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Ba-
kanlık tarafından temin edilen belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenmez. Başvurunun ek-
sikliği yok ise başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir.
Bölge kuruluş başvurusu Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç 10 gün önce-
sinde Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka mer-
kezine ilişkin başvuruyu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve ku-
ruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendiren;

a) Bakanlık,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı,
c) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
d) YÖK,
e) TÜBİTAK,
f) TOBB,
g) KOSGEB,
ğ) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren en az biri

özel kuruluştan olmak şartıyla iki kurum veya kuruluş,
olmak üzere on kurum ve kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün” ibaresi “Temsilcisi” olarak ve “yedi” ibaresi “se-
kiz” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiş ve (ç)
bendinde yer alan “başvuru dosyasını” ibaresi “başvuruyu” olarak değiştirilmiş, aynı bende
aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (e) bendinde yer alan “yedi” ibaresi “sekiz” olarak değiştiril-
miştir.

“13) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun uygunluğu ve ye-
terliliği,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bölge ilanı ve Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi ilanı
MADDE 10 – (1) Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulun-

ması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Cumhurbaşkanına
sunulur. Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen; Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge
sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge
alanının iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan
değişikliğinde dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Ayrıca “Bu alan-
larda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan notlarına işlenir.

(3) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun Değerlendirme Ku-
rulu kararı Bakanlık makamına sunulur. Bakan Oluru alındıktan sonra kuluçka merkezi açılır.
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(4) Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptaline Bakan Oluru alınarak
karar verilir. Bölge alanları dışında açılan ya da iptal edilen kuluçka merkezi bilgileri ilgili ku-
rum ve kuruluşlara bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanmasından sonra yapılacak değişikliklerde, Kanun ve Yönetmeliğe uygunluk açısından
Bakanlık izni şartı aranır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;
a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hiz-

metlerinin 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 kuru-
luşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alınma-
sı,

ç) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,
d) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akar-

yakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ula-
şım, 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 sağlan-
ması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Ka-
nun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme,
eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimle-
rinin imkân dâhilinde karşılanması,

e) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya
organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması,
üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçle-
rinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

f) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da ya-
bancı 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 Ta-
sarım 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,

g) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişim-
cilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şir-
ketin 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 Serma-
yesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere
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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 Değer-
lendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken süre-
lerinin uygunluğu, yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygula-
nabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek, ticarileşme potan-
siyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek,
üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yük-
seltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üre-
tilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleşti-
rebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme so-
nucunun 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 yö-
nergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutul-
maması, 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, in-
celemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen
girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında proje
kabul belgesi düzenlenmesi, 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 doğ-
rultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de
bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlen-
mişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım pro-
jesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabile-
ceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

ğ) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Böl-
gede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin, projenin
korunmasına ilişkin gizlilik şartlarına riayet edilerek değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer
tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uy-
gulanması, bu Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım per-
sonelinin 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 bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe
iletilmesi,

h) 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 talep-
lerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

ı) Bölgede yer alan girişimcilerin bu Yönetmelik kapsamında yönetici şirkete iletmekle
yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri veya projelerinin tamamlanma ta-
rihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden
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itibaren; otuz gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç
ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleş-
mesi süresi dikkate alınmaksızın kira sözleşmesinin fesih olunmuş sayılması ve girişimcinin
Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,

i) 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 alı-
nan detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenil-
diğinde ilgililere bildirilmesi,

j) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel
Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tu-
tulması, 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 mua-
fiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması du-
rumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içeri-
sinde 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 ye-
minli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı
sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

k) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;
1) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlan-

ması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin,
eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

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

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

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

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

6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde
sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

i) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elek-
tronik ortamda başvuruda bulunur.

ii) Yönetici şirket, ilgili başvuruyu konusunda uzman en az bir öğretim elemanı veya
sektör temsilcisine inceleterek değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

iii) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu baş-
vuruyu onaylar.

iv) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şir-
ket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

7) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş
proje kabul belgesi düzenlenmesi,
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l) Girişimcilerin Kanuna, bu 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 dü-
zeltilmesi 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,

m) 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 ve Genel Müdürlüğe iletilmesi,

n) 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 Ha-
zırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapıl-
ması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Mü-
dürlüğe iletilmesi,

görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Böl-
genin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, Bakanlık
tarafından verilen destekler kapsamında; Yönetici Şirketin ve Bölgede yer alan işletmelerin
başvurularına ait bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya Kanun ve bu Yönetmeliğe göre uygun-
suzluk tespit edilmesi halinde, bu durumdan başvuru sahibi işletme ile birlikte sorumludur.

(2) 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 konu-
larda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşlarla 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 kul-
lanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekip-
manı 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.

(3) Bölge içerisinde bulunan, bu 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.

(4) Bölge alanının ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımı
tarihinden itibaren en fazla üç yıl içerisinde o Bölge alanında faaliyete geçilir. Mücbir sebepler
dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanının faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yö-
netici şirketi süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe uygun gö-
rülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bölge alanının faaliyete geçirilmesi için en
fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, Bölge alanında faaliyete geçilememesi
durumunda Cumhurbaşkanının Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile bir-
likte ortadan kalkar. Ayrıca Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra ilgili alanda mücbir
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sebep halleri dışında faaliyetin sona ermesi ve bir yıl içerisinde yeniden faaliyete geçilmemesi
durumunda Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile
birlikte ortadan kalkar. Bu durum, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bölge alanları
dışında açılacak olan kuluçka merkezine ilişkin Bakan Oluru alındıktan sonra en fazla altı ay
içerisinde faaliyete geçilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanları
dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yönetici şirketi süre
uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus
olmak üzere kuluçka merkezinin faaliyete geçirilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre veri-
lebilir. Bu ek süre içerisinde, faaliyete geçilememesi durumunda konuya ilişkin Bakan Oluru
hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin
faaliyete geçtikten sonra Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amacın dışında kullanıldığının
tespiti halinde kuluçka merkezi kararı Bakan Oluru ile ortadan kaldırılır.

(5) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetinde bulunmak üzere bu Yönetmelik
kapsamında projesi değerlendirilerek girişimciye yer tahsis edilmesi ve Bakanlık tarafından
yerinde ziyaret edilerek uygun görülmesi halinde Bölge alanı faaliyete geçmiş sayılır.

(6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde sanayi ve
teknoloji il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve bu kapsamda denetlenir. Bölge alanının or-
ganize sanayi bölgesi içerisinde bulunması ve Bölge yönetici şirketince talep edilmesi duru-
munda, Bölgenin ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, internet, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
gibi her türlü altyapı hizmeti 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Ka-
nununa göre organize sanayi bölgesi yönetimince sağlanır.

(7) Genel Müdürlük, gelen talepler doğrultusunda veya gerekli görmesi halinde tekno-
loji geliştirme bölgelerindeki ve Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerindeki kira üst
limitlerini belirlemeye ve bu merkezlerde kuluçka firmalarına uygulanacak kira indirim oran-
larını farklılaştırmaya yetkilidir.

(8) Genel Müdürlük, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaların toplam personeli
başına düşen asgari ofis alanını belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuluçka girişimcisi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı
MADDE 15 – (1) Kuluçka firmaları; teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri ta-

rafından yürütülen girişimcilik programlarına katılarak şirketleşen veya Ar-Ge, teknolojik ye-
nilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, en fazla üç yıllık, proje sahibi işletmeler ola-
rak, kuluçka merkezlerinde yer alan girişimcilerdir.

(2) Yönetici şirket; Bölgede ve Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinde
Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka
merkezi faaliyetinde bulunur.

(3) Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alacak kuluçka girişimci-
sinin personel sayısının 10 kişiden az ve son üç yıl içerisinde kurulmuş teknoloji tabanlı işletme
olması şartı aranır.

(4) Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere
proje süresine göre bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar.

(5) 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 en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabi-
lir.
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(6) 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.

(7) Bölge yönetici şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra bu Bölge alanında
TEKMER yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurar.

(8) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde
onundan az olamaz ve yönetici şirket Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firmalarına bina-
nın toplam kiralanabilir alanının en az yüzde beşi oranında yer ayırır. Hesaplamalarda küsurat
tama iblağ edilir. Bölge içerisinde, var ise TEKMER’de yer alan kuluçka firmaları da bu hesaba
dahil edilir. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alan kuluçka firmaları bu
hesaba dahil değildir.

(9) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri,
imkanları dahilinde, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlar:

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

b) Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağ-
lanması.

c) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
ç) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
f) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlan-

ması.
g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleriyle ilgili finansmana erişim ko-

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

ğ) Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim
ve işbirliklerinin sağlanması.

(10) Yönetici şirket, Bölgede TEKMER varsa, bu madde kapsamındaki hizmetlerden
yararlanmasını sağlar.

(11) Bölge yönetici şirketince, kuluçka girişimcilerine, Bölgede uygulanan birim met-
rekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmi beşinden,
diğerleri için yüzde ellisinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firma-
larına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen
ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

(12) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar, Bölge
alanları dışında açılan kuluçka merkezlerine de aynen uygulanır. Yönetici şirketin görev ve so-
rumlulukları dâhil olmak üzere, bu merkezlere dair diğer tüm iş ve işlemlerde Kanun ve bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” ibaresi
“28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye Bakanlığı” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak, “Kalkınma
Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak, “Maliye Hazinesi” ibaresi “Hazine” olarak değiş-
tirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan
“maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bölge alanı içerisinde Bölge ilanından önce yer alan mevcut ve ruhsatlı binalar ile Bölge alan-
ları dışındaki kuluçka merkezleri için yürütülecek her türlü yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin
belgesi işlemleri inşaat ruhsatını veren ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecektir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan imar planı yapımı, revizyonu ve de-

ğişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri, uygulama projeleri, yapılaşma, yapı
ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanununun değer
artış payına ilişkin hükümleri hariç tüm hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 1/7/2021 tarihinden
sonraki yençok: serbest olarak belirlenmiş teknoloji geliştirme bölgesi alanlarındaki imar planı
değişiklikleri Bakanlıkça onaylanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bölgelerde; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasına
ilişkin giderler, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yü-
rütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği prog-
ramları ile ilgili giderler, Bölge yönetici şirketine yardım amacıyla, Bakanlık bütçesine konulan
ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Bölgelere kullandırılmak amacıyla Bakanlık büt-
çesine konulan ödenekler yıllık yatırım programında yer alır ve Cumhurbaşkanlığınca belirle-
nen harcama programları dâhilinde kullanılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı

için, Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına gi-
ren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye
ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım ile kuluçka
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin Ba-
kanlıkça belirlenen formata uygun olarak ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna
ekleyerek Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde
bulunulan yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Bölgeler, yılı içerisinde daha sonra da
destek talebinde bulunabilir.

(3) Bakanlık, Bölgelerin; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi
inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile
ilgili destek taleplerini, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığın yatırım bütçe
teklifi ile birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirir.

(4) Yönetici şirket, Bölge alanlarında bir an önce faaliyete geçilmesi için ya da faaliyete
geçilmiş Bölge alanlarında ihtiyaç duyulan; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve ku-
luçka merkezi inşası ile ilgili giderler için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.

(5) Faaliyete geçilmiş Bölge alanları içerisinde mevcut binalar talebi karşılayamaz du-
ruma geldiğinde, yönetici şirket, yeni bina inşaatı için Bakanlığa ayrıca destek talebinde bulu-
nabilir. Destek talebine, yeni bir idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi kurul-
masına ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu da eklenir.
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(6) Yönetici şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini destek-
lemeye yönelik, kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği
programları ile Bölgede yer alan atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım kapsa-
mında yapılacak giderler için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bakanlık; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka

merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yü-
rütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği prog-
ramları ile ilgili destek talebini değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda Bölgede inceleme-
lerde bulunur.

(2) Bölgeler için gerekli alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi
inşasına yönelik yapılan destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,
b) İmar planlarının onaylanmış,
c) Proje kapsamında yapılacak idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi

inşaatları ile ilgili uygulama projelerinin onaylanmış,
ç) İnşaat ruhsatının alınmış,
olması şartı aranır. Resmî Gazete’de yayımı öncesinde Bölge alanında bina var ise bu

durumda ruhsat şartı aranmaz. Bu binanın ruhsatlı hale getirilmesi için Bölge yönetici şirketi
tarafından gerekli başvurular elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır ve binanın ruhsatlı
hale getirilmesi sağlanır. Ancak, ruhsat işlemleri destek aktarımına engel teşkil etmez.

(3) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için Ek-3’te belirtilen iş ve işlemlere
uygun olmaması halinde Bölge yönetici şirketince yapılan destek talebi değerlendirmeye alın-
maz.

(4) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici
şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve
teknoloji iş birliği programları ile Bölge sınırları içerisindeki atölyelerde kullanılacak makine,
ekipman ve yazılımlara yönelik destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,
b) Bölgenin faaliyete geçmiş,
c) Kuluçka merkezinin veya teknoloji transfer ofisinin (biriminin) kurulmuş,
ç) Programların/Hizmetlerin başka şirket ya da ortağı olduğu şirket tarafından değil,

Bölge yönetici şirketinin bizatihi kendisi tarafından yapılmış,
d) Gider veya yatırım kalemine yönelik destek talebinde bulunulmuş,
e) Destek talebine konu olan makine, ekipman ve yazılımların Bölgedeki firmaların

ağırlıklı faaliyet gösterdiği sektör alanı ile uyumlu ya da bölge stratejik planında yer alan sektör
alanları ile uyumlu,

f) Yönetici şirket hissedarları arasında yer alan üniversitenin bünyesinde, destek talep
edilen makine, ekipman ve yazılımların yer almamış veya yer alması durumunda ise Bölge fir-
malarının kullanımının mümkün olmadığının üniversite tarafından onaylanmış,

g) Yönetici şirket tarafından destek kapsamında alınan makine, ekipman ve yazılımla-
rın, Bakanlıkça destek aktarılan tarihten itibaren beş yıl süre ile satılmayacağının, bölgede yer
alan firmaların ortak kullanımını engelleyecek şekilde başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir
şekilde kiralanmayacağının, kullanım hakkı her ne isim ve suretle olursa olsun devredilmeye-
ceğinin taahhüt edilmiş,

ğ) Gerçekleşmelerin, kazanımların ve yapılan harcamalara esas fatura veya harcama
belgesinin yer aldığı, Bakanlıkça belirlenen formata uygun sonuç raporunun Genel Müdürlüğe
gönderilmiş,

olması şartı aranır.
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(5) Bölgelerden gelen destek taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla; Bölgenin faaliyete
geçip geçmediği, önceki yıllar itibarıyla ödenek kullandırılıp kullandırılmadığı, yılı içerisinde
yapılan hakediş destek talep miktarları ile birlikte diğer istenilen bilgi ve belgeler hakkında
Bakanlık Makamı bilgilendirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bel-
gesi” ibaresi “ve imalatların yerlilik bilgisi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fık-
rasında yer alan “idare binası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Ar-Ge binası, atölye” ibaresi
eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Alt yapı yatırımları arasında yer alan Enerji Üretim Tesisi kurulumuna yönelik ha-
kediş raporunun değerlendirilebilmesinde; Bölgenin mevcut yıllık tüketimi ve gelecek üç yıl
içerisindeki planlanan yıllık tüketimi dikkate alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “idare
binası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Ar-Ge binası, atölye” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji
işbirliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yap-
tıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan
harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dö-
viz satış kuru üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın, işletmenin bu harcama ile ilgili yevmiye
defterine kaydettiği tutardan fazla olması halinde ise yevmiye defterine kaydedilen tutar esas
alınır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Desteklenecek Programlar, Doktora Öğrenci Des-
teği, Girişim Sermayesi Uygulamaları, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bölgede muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda

elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici
şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur.
Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden
damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip ol-
duğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu
Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için
mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uy-
gulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede
yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

c) 31/12/2028 tarihine kadar, Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022 tarihinden önce 31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim in-
dirimi, 1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra
kalan vergi tutarı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek
suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden
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istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararla-
nacak 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 teşvik uygulanır. Brüt üc-
retlerin aynı olması hâlinde, ücretine teşvik uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci
firma tarafından belirlenir. Toplam personel sayısı on beşe (hariç) kadar olan Bölge firmaları
için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin sü-
releri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı
sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine
ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi stopajı teşvikin-
den yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu teşvikin uygulanabil-
mesi 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 ça-
lışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde
ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin teşvik kapsamı dışındaki net ücret öde-
melerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağ-
lanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin
Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de teşvik kapsamına
dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre
hesaplanır.

ç) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
d) 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, 193 sayılı Kanun ile 5746 sayılı
Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

e) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde
yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmı-
nın Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere
ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte
belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Buna ilave olarak
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teş-
vike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada be-
lirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kap-
samında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği
bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni ora-
nına kadar indirmeye yetkilidir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yö-
netici 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;

1) Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Böl-
ge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya
tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile ça-
lışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler,
ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.
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2) Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve
söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütüleme-
yeceğinin (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.

3) 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 çalış-
ması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge veya diğer destekleyici belgeler yönetici şir-
kete sunulur.

f) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans
yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında ge-
çirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı
veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu
kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakan-
lığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin
onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ce-
zalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için li-
sansüstü 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 uygu-
lamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

g) 31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Kanun
kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellef-
leri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde
onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi
uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının
tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk
Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya
dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destek-
lerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların sa-
tılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dola-
yısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim
uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki
şekillerde verilebilir:

1) 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 zorunlu-
dur.

2) 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 ba-
şındaki 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 in-
dirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen ka-
bul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.
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ğ) Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölge-
sinde 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, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı
şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka-
nunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alı-
narak 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.

ı) Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.

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 Ticaret Ba-
kanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur. Bu istisnadan yararlanacak işletmeler
Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirke-
tine bildirir. Bölge yönetici şirketi 14 üncü madde 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 Ticaret Bakanlığı Tek Pen-
cere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun
bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere
Tek Pencere Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığına bildirir.

j) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kap-
samında değerlendirilmez:

1) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyet-
leri.

2) Kalite kontrol faaliyetleri.
3) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri.
4) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin plan-

lanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar.
5) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş

süreçlerin kullanımı.
6) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam

amaçlı tüketici testleri.
7) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya ko-

nulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.
8) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının

edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.
9) 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 de-
ğerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, arma-
ların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faa-
liyetleri.

10) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.
k) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Hazine ve Maliye

Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 35/A maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü, dördüncü
ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Desteklenecek Programlar”
“(1) Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, biyoloji lisans programları

ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlarda alan-
larında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari
ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.”

“(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde, kuluçka merkezi
ve teknoloji transfer ofisi (birimi) hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek program mezunu
personele de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının
matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1/7/2017 (dahil),
Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlardan mezun
personelin ise 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.”

“(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yönetici şirket tarafından
kontrol edilerek onaylanan yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele
dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakan-
lıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Doktora öğrenci desteği
MADDE 35/B – (1) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, 3/2/2021

(dahil) tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeline o yıl için
uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine ko-
nulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilir.

(2) Bu destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi
Ar-Ge personeline ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamaz.

(3) Firma başına verilebilecek destek, üniversitelerin doktora programına kayıtlı en
fazla iki doktora öğrencisi ile sınırlıdır. Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için istihdam
ettikleri doktora öğrencisinin başka kamu kurumundan destek almıyor olması şartı aranır.

(4) Firmanın bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin
Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez aşa-
masına geçmiş olması gerekir.

(5) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında firmalarda
istihdam edilen personelin işe alınması, işten ayrılması, doktora programından mezun olması
ve ayrılması ile ilgili hususları takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak firmalar taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge
yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını mevzuata uygunluğu açısından değerlendirir.
Bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu ve bu maddedeki şartların sağlandığını gösteren ra-
poru, portal üzerinden ilgili firmanın talebini takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa iletir. Yö-
netici şirket bölge firmalarının başvurularını kabulden imtina edemez, başvuruları yerindelik
açısından değerlendiremez. Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken
asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Bu desteğe ilişkin firmaya yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele iliş-
kin, ilgili ayın bildirilmiş sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre,
Bakanlıkça, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilir.

(8) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinde istihdam edilen personel, bu des-
teğin kapsamı dışındadır.
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Girişim sermayesi uygulamaları
MADDE 35/C – (1) 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar ver-

gisi beyannamesinde Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı
1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tu-
tarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken
tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın
oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş
girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortak-
lıkları ya da Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere
sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması
durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tuta-
rının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez.
Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indir-
meye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“c) Bakanlık, yönetici şirketin ve girişimcilerin görev ve sorumlulukları kapsamında,
faaliyet ve uygulamaları ile ilgili bu Yönetmelikte belirlenmiş süreleri mücbir sebep oluşması
durumunda uzatabilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve dördüncü fık-
ralarında yer alan “ve eki Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” olarak değişti-
rilmiş ve aynı fıkralarda yer alan “sunulması için” ve “Başbakanlığa” ibareleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde

ve 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhur-
başkanının” olarak; 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi
“Cumhurbaşkanına” olarak; 20 nci maddesinin on ikinci ve on üçüncü fıkralarında yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak; 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer
alan “Kalkınma Bakanlığından” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığından” olarak; 26 ncı mad-
desinin yedinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığının” olarak; 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve 37 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” olarak; 3 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (gg) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakan-
lığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik 3/2/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/8/2016 29797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/2/2018 30340
2- 24/12/2021 31699
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hesaplanan bedeller bu maddenin bi-
rinci fıkrası uyarınca hesaplanan YEK toplam bedeline ilave edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) YEK Kanununun 6/B maddesinin birinci fıkrası kapsamında 30/6/2021 tarihinden

sonra işletmeye giren ve YEKDEM’e kayıt olmayan üretim tesislerinde yerli aksam kullanıl-
ması halinde 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen ve
söz konusu tesisin ilgili uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate alınarak
hesaplanan yerli aksam destek fiyatı YEK Bedeli olarak ilgili kişiye ödenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/4/2016 29698

2- 28/10/2016 29871

3- 23/2/2017 29988

4- 11/5/2017 30063

5- 21/4/2018 30398

6- 9/10/2018 30560

7- 23/8/2019 30867

8- 8/3/2020 31062

9- 28/7/2020 31199

10- 7/8/2020 31206

11- 14/11/2020 31304

12- 9/5/2021 31479

13- 19/8/2021 31573
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TEBLİĞLER

—— • ——
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARI
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DANIŞTAY KARARI

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1553 

—— • —— 
Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1554 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1583 

—— • —— 
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1584 

—— • —— 
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1585 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1552 

—— • —— 
Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1570 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1589 
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Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1517 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    1544/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1572/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ağrı İl Özel İdaresinden: 

1- Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi, Çiftepınar Mahallesi, Hükümet Caddesi mevkiinde 

bulunan 42 ada 2 nolu parselin satışı yapılacaktır. Taşınmazın satışına ilişkin aşağıda bilgileri 

belirtilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

yapılacaktır. 

SIRA 

NO 

GAYRİMENKUL 

CİNSİ 

TAŞINMAZ 

ADA/PARSEL 

TAŞINMAZ 

ALANI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 

Ağrı İli 

Doğubayazıt 

Çiftepınar 

Mahallesinde 

bulunan ARSA 

Ağrı İli 

Doğubayazıt 

Çiftepınar 

Mah. 42 Ada 

2 parsel 

942,03 m² 
9.420.030,00 

TL 

282.600,90 

TL 
21.02.2022 10:00 

2- İhalenin yapılacağı yer; 

a) Adı : Ağrı İl Özel İdaresi  

b) Adresi : Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. Ağrı İl Özel İdare No: 269 Merkez/AĞRI 

3- Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat, teminat 

mektubu veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-

5001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 

görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutarın 

İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına 

yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır. 

5- İhale 21.02.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 

binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası 21.02.2022 Pazartesi günü saat 

10:00’a kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir. 

9- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 21.02.2022 Pazartesi günü saat 09:30’a 

kadardır. 

10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI  

İhaleye katılabilmek için; 

a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif 

mektubu, 

b) Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz 

geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu,  

c) İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu, 
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d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname, 

e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/ 

Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, 

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi, 

h) Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya 

Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 

alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve 

numarası, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 

oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu 

ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.  

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme 

imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı 

sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 

müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 

k) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan 

alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 

Yukarıda ilgisine göre zorunlu kılınan sunulması istenen belgeler teklif zarfında idareye 

sunulacaktır. 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddenin (d), (e), (f), (g), (h), (j), (k) bendinde 

yer alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece 

görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

İlan olunur. 1502/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 15.700.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü: Taşçılar Mah. Kalkandere/RİZE 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01/03/2022 Salı günü saat 14:00’e kadar Taşçılar Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Taşçılar Mah. Kalkandere/RİZE Adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Taşçılar Çay Fabrikasında Yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince İhaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    1530/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 14.400 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 

20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2022 günü saat 14:00’e kadar Kalkandere Çay 
Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 1564/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
Başkanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1669/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/21/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/22/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/23/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/24/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/26/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/27/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/29/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1679/30/1-1 

 
 



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1658/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1676/1-1 



10 Şubat 2022 – Sayı : 31746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1677/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1678/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1694/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1695/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1696/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1655/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1660/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1661/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1662/1-1 

 
  



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2022 – Sayı : 31746 

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ün vers tem ze bağlı b r mlerde st hdam ed lmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara 
göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 10 ŞUBAT 2022 - 24 ŞUBAT 2022 
Son Başvuru Tarihi : 24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00 
Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik 
durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı 
dil belgesi. 

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 
Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi: 
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 28 ŞUBAT 2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 02 MART 2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 04 MART 2022 

Fakülte/Bölüm/ 

Meslek 

Yüksekokulu 

Unvan 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp Profesör 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 

(Dermatoloji) 

1 Tıp Doktoru ve dermatoloji uzmanı olmak. 

Tıp Profesör 
Göğüs 

Hastalıkları 
1 

Tıp Doktoru ve göğüs hastalıkları uzmanı olmak, 

tıp eğitiminde doktora yapıyor olmak. 

Tıp Doçent Radyoloji 1 
Tıp Doktoru ve radyoloji uzmanı olmak, girişimsel 

radyoloji alanında çalışmaları olmak. 

Diş Hekimi 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Restoratif Diş 

Tedavisi 
1 

Diş Hekimi ve restoratif diş tedavisi 

doktorası/uzmanı olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe 

sahip olmak. 

Eczacılık 
Öğretim 

Görevlisi 

Farmasötik 

Kimya 
1 

Eczacı ve farmasötik kimya’da doktora yapıyor 

olmak. 

Eczacılık 
Araştırma 

Görevlisi 

Farmasötik 

Teknoloji 
1 

Eczacı ve farmasötik teknoloji’de yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

Eczacılık 
Araştırma 

Görevlisi 
Biyokimya 1 

Eczacı ve biyokimya’da yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Öğretim 

Görevlisi 
Hemşirelik 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve halk sağlığı 

hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Öğretim 

Görevlisi 
Ergoterapi 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve 

ergoterapi alanında doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 
Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu ve beslenme 

ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak. 
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Spor Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Antrenörlük 1 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu ve 
spor bilimleri doktorası yapmış olmak. 3. kademe 
yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak. 

Spor Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Antrenörlük 1 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu ve 
beden eğitimi ve spor bölümünde doktora yapmış 
olmak. Sportif yardımseverlik etkinlikleri üzerinde 
çalışmaları olmak. 

    1638/1-1 
—— • —— 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

08.02.2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Araştırma Görevlisi kadrosu ilanı aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir. 

İlan No Birimi 
Bölümü/ 

Anabilim Dalı/ 
Programı 

Unvanı Adedi 

ALES 
Türü 
ve 

Puanı 

Yabancı 
Dil 

Puanı 
Özel Şartlar 

2022/12 
Sağlık 

Bilimleri 
Fak. 

Hemşirelik Arş. Gör. 1 
SAY-

70 
50 

Hemşirelik Bölümü Lisans 
mezunu olup hemşirelik alanında 
tezli yüksek lisansını veya 
doktora eğitimini yapıyor olmak. 

2022/13 
Sağlık 

Bilimleri 
Fak. 

Hemşirelik Arş. Gör. 1 
SAY-

70 
50 

Hemşirelik Bölümü Lisans 
mezunu olup hemşirelik alanında 
tezli yüksek lisansını veya 
doktora eğitimini yapıyor olmak. 

    1672/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Arş. Gör. 
ilanlarımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır. 

    1656/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mustafa Soytürk Vakfı 
VAKFEDENLER: Mustafa SOYTÜRK, Meryem SOYTÜRK, Murat SOYTÜRK, Ömer 

SOYTÜRK 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/12/2021 tarihinde kesinleşen, 16/09/2021 
tarihli ve E: 2021/88 K: 2021/463 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara 
maddeten ve manen yardımcı olmak 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 (Seksen Bin) Türk Lirası 
YÖNETİM KURULU: Mustafa SOYTÜRK, Meryem SOYTÜRK, Murat SOYTÜRK, 

Ömer SOYTÜRK 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden sonra arta kalan menkul, gayrimenkul malları ile hakları, vakfın mütevelli heyetinin 
kararı ile vakfın gayesine uygun veya yakın gayelerle faaliyet gösteren bir hayır kurumuna 
devrolunur. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    1531/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 

sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. 

Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 

olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 

atama kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 

7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  
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10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 

2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 

80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

UNVAN ADET ARANAN NİTELİKLER 

Sağlık 

Fakültesi 

Bilimleri 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Doç, Dr. 

Öğretim Üyesi) 

2 

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans 

veya yüksek lisans veya doktora 

derecesine sahip olmak. 

Sağlık 

Fakültesi 

Bilimleri 

Odyoloji 

Bölümü 

Dr. Üyesi 

Öğretim 
1 

Dil ve konuşma bozuklukları (terapisi) 

veya odyoloji alanında lisans veya 

yüksek lisans veya doktora derecesine 

sahip olmak veya KBB alanında tıpta 

uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Sağlık 

Fakültesi 

Bilimleri 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
2 

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans 

veya yüksek lisans veya doktora 

derecesine sahip olmak. 

Sağlık 

Fakültesi 

Bilimleri 

Odyoloji 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Odyoloji alanında lisans veya yüksek 

lisans veya doktora derecesine sahip 

olmak. 

Sağlık 

Fakültesi 

Bilimleri 

Hemşirelik 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 

İç hastalıkları hemşireliği, doğum ve 

kadın hastalıkları hemşireliği veya 

çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 

alanlarından birinde tezli yüksek lisans 

ya da doktora yapıyor olmak. 

    1657/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı 

özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter 

tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı 

özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 

adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü 

saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları 

gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 

suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 

https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-

atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2022 

Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: 

Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1   34775 Ümraniye İstanbul  

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
ALANI 

EK 

AÇIKLAMA 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 1 
Psikoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve 

Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk 

Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda doktora yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

2 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme 

Mühendisliği veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim 

Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce 

ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent 

unvanını almış olmak. 
Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent 

unvanını almış olmak. 
Doç. Dr. 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim 

Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik 

Ana Bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent 

unvanını almış olmak. İngilizce ders verme 

yeterliğine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent 

unvanını almış olmak. İngilizce ders verme 

yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim 

Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik 

Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
1 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme 

Mühendisliği veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim 

Dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

    1623/1-1  
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 

3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 

2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan 

İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren 

bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 

almış olmak). 

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 

belgesi) 

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi  

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)  

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
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İLANIMIZIN; 

Başvuru Tarihi : 10.02.2022 

Son Başvuru Tarihi : 24.02.2022  

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.02.2022  

Giriş Sınavı Tarihi : 28.02.2022  

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.03.2022 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 

24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: 

Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1   34775 Ümraniye İstanbul  

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
ALES 

ALES 

Puan Türü 
YDS Özel Koşullar 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz 

Dili ve 

Edebiyatı 

Arş. 

Gör. 
1 70 

Eşit Ağırlık 

veya Sözel 
85 

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinden 

lisans ve yüksek lisans mezunu olup, 

ilgili alanların birinde doktora yapıyor 

olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve 

Acil 

Yardım 

Öğr. 

Gör 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Cerrahi 

Tıp Bilimleri alanlarından birinden 

uzmanlığını almış olmak. 

Halkla 

İlişkiler 

ve 

Tanıtım 

Öğr. 

Gör 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık veya 

Reklamcılık lisans mezunu olmak; 

alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık 

veya Medya ve İletişim alanlarından 

birinde doktora yapıyor olmak. 

    1617/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 
ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 10.02.2022 - 24.02.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM  

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ PROFESÖR 1 

- Ortaçağ Tarihi alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak.  

- İslam Bilim, Kültür ve Medeniyet Tarihi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

2 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

GRAFİK TASARIM 

BÖLÜMÜ 
PROFESÖR 1 

- Resim ya da Grafik alanında sanatta 

yeterlilik yapmış olmak. 

3 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) 

BÖLÜMÜ 

PROFESÖR 1 

- Yönetim-Organizasyon alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak.  

- İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim 

Organizasyon ve Yenilikçi İş Davranışı ve 

Yaratıcılık alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak.  

- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde 

akademik yayın yapmış olmak.  

- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim 

kurumlarında İngilizce ders verme 

tecrübesine sahip olmak 

4 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) 

BÖLÜMÜ 

PROFESÖR 1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak.  

- Veri Yapıları ve Algoritmalar, Sezgisel 

Optimizasyon, Veri Analizi alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak.  

- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde 

akademik yayın yapmış olmak.  

- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim 

kurumlarında İngilizce ders verme 

tecrübesine sahip olmak 

5 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ   

EĞİTİM YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 

- Eğitim Yönetimi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak.  

- Okul Müdürlerinin Değişimi Yönetme 

Davranışlarına ilişkin çalışmalar yapmış 

olmak. 

6 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

GRAFİK TASARIM 

BÖLÜMÜ 
DOÇENT 1 

- Grafik Tasarım alanında sanatta yeterlilik 

yapmış olmak. 
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7 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.  

- Sinirbilim alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak.  

- Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji 

alanında ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

8 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında 

doktora yapmış olmak.  

- Polimer kompozitler, termoplastik polimer 

kompozitler, polimer ve polimer kompozit 

malzemelerin üretimi konularında SCI veya 

SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde 

yayınları ve bilimsel çalışmaları olmak. 

9 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans 

mezunu olmak.  

- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek 

lisans mezunu olmak.  

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora 

mezunu olmak.  

- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI 

veya SCI-Expanded indeksli dergilerde 

yayınları ve çalışmaları olmak. 

10 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında Doktora yapmış 

olmak.  

- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği 

alanında, SCI veya SCI-Expanded indeksli 

dergilerde yayınları olmak.  

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer 

sınavlardan 85 veya üstü puan almış 

olmak. 

11 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.   

- Mimari Tasarım alanında yüksek lisans 

mezunu olmak.  

- Bina Bilgisi alanında doktora yapmış 

olmak.  

- Mimari Anlatım Dili bilgi ve deneyimine 

sahip olmak.  

- Mimarlık eğitimi konusunda akademik 

çalışmaları bulunmak. 
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12 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Mimar olmak; Mimarlık ve tasarımda Bilgi 

Teknolojileri sahasında uzman olmak.  

- Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri 

konusunda çalışmalara sahip olmak. 

13 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.  

- Mimari Tasarım alanında yüksek lisans 

mezunu olmak. 

- Kent-Sosyoloji alanında doktora yapmış 

olmak.  

- Tasarım dersi deneyimine sahip olmak. 

14 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ   

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Profesörler için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
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9. Doçentlik Belgesi 

10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili) 

11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

14. İkametgâh 

15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım dosya, 7 adet cd veya 7 adet flash 

disk. 

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için). 

10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili) 

11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

14. İkametgâh 

15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım dosya, 5 adet cd veya 5 adet flash 

disk. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres : Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 

Telefon : 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 1532/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1539/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik
–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni

Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine

İlişkin Karar
–– Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının

Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet İzni Kapsamının

Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/10023 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/7210 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/8, K: 2022/1)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


