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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

İŞLETMECİLERİN ŞEBEKELERİNDE KULLANILACAK DONANIM VE 
YAZILIM YATIRIMLARININ İNCELENMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR 
 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, IMT-2000/UMTS ve IMT işletmecilerinin 
şebekelerinde kullanılacak donanım ve yazılımlara ilişkin yatırımlarda, IMT-2000/UMTS 
Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz 
Sözleşmesi ile IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı 
Yetki Belgesi ekinde yer alan IMT Altyapılarının Kurulması, İşletilmesi ile Hizmetlerinin 
Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi’nde yer alan şartların yerine getirilmesinin 
incelenmesi ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, IMT-2000/UMTS ve IMT işletmecilerinin şebekelerinde 
kullanılacak donanım ve yazılımlara ilişkin yatırımlarla ilgili yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinin incelenmesi ve denetlenmesi ile işletmecilerin yükümlülükleri ve Kurum’un 
uygulayacağı yaptırımları kapsar. 
 
Hukuki dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (s) bentleri ile 59’uncu maddesine, IMT-2000/UMTS 
Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz 
Sözleşmeleri ve IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı 
Yetki Belgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 
a) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, 
süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi 
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, 
b) Ar-Ge merkezi: Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, 
yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan şirket veya organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
şeklinde örgütlenmiş merkezi, 
c) Ar-Ge projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, ayni ve/veya nakdi destek 
miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki 
paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının 
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi 
veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinin aşamalarını içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, 
malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaları, 
ç) Dönem: 27/10/2015 tarihini takip eden her 12 aylık süreyi,  
d) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000): ITU (International 
Telecommunication Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tavsiye kararları ile 
belirlenen 3N mobil telekomünikasyon standartları ailesini, 
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e) IMT (International Mobile Telecommunications): ITU tavsiye kararları ile belirlenen, 
IMT-2000 ve IMT-Advanced standartlarını kapsayan mobil elektronik haberleşme standartları 
ailesini, 
f) IMT-Advanced: ITU tavsiye kararları ile belirlenen, IMT-2000 standartları temel alınarak 
geliştirilen ve söz konusu standartların ötesine geçen mobil elektronik haberleşme standartları 
ailesini, 
g) IMT Yetki Belgesi: IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım 
Hakkı Yetki Belgesini, 
ğ) İşletmeci: IMT-2000/UMTS ve/veya IMT hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiş 
şirketi, 
h) KOBİ: Mevzuatında tanımlanan küçük ve orta büyüklükteki işletmeyi, 
ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,  
i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, 
j) Tedarikçi şirket: Yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve 
benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, işletmecilerin 
şebekeye ilişkin yatırımlarını (donanım, yazılım gibi), adına ve markasıyla sağlayacak olan 
şirketi, 
k) Teknik destek merkezi: İşletmecilerin talebi halinde verdikleri hizmetlerin kesintisiz olarak 
sunulabilmesini teminen ve şebekeye ilişkin sorunlara anında müdahale etmek üzere tedarikçi 
şirket tarafından Türkiye’de kurulmuş olan merkezi, 
l) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): ITU (International 
Telecommunication Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tavsiye kararlarına uygun 
olarak standartları ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Avrupa 
Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) tarafından belirlenen 3N mobil elektronik 
haberleşme sistemlerinden evrensel mobil telekomünikasyon sistemini, 
m) Yerli Malı: 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yerli malı belgesi bulunan 
ürünleri, 
ifade eder. 
 
(2) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında yukarıda belirtilen tanımlar ve kısaltmalar dışında, 
ilgili mevzuat ve IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin 
Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri ile IMT Yetki Belgesi’nde yer alan tanımlar ve 
kısaltmalar geçerlidir. 
 
İşletmecinin Ar-Ge Merkezi ve KOBİ yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) IMT-2000/UMTS işletmecisi, her yıl, yer kiralama, kule, direk, boru, 
konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları 
yatırımlar hariç olmak üzere, elektronik haberleşme şebekesine ilişkin yatırımlarının (donanım, 
yazılım gibi); 
 
a) En az %40 (yüzde kırk)’ını, imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren birinci yıl en 
az 200, ikinci yıl en az 300, üçüncü ve sonraki yıllar için en az 500 mühendisin çalıştığı bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere Türkiye’de kurulmuş Ar-Ge 
merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden veya imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren; 
birinci yıl en az 150, ikinci yıl en az 250, üçüncü ve sonraki yıllar için en az 350 mühendisin 
çalıştığı Ar-Ge merkezi ile birlikte ayrıca birinci yıl en az 50, ikinci yıl en az 100, üçüncü ve 
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sonraki yıllar için en az 150 mühendisin çalıştığı Teknik Destek Merkezi bulunan tedarikçi 
şirketlerden sağlamakla yükümlüdür. 
 
b) En az %10 (yüzde on)’unu da Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan 
KOBİ niteliğindeki tedarikçilerden sağlamakla yükümlüdür. 
 
(c) Tedarikçi şirket tarafından çalıştırılacak mühendisler içerisinde mevzuat çerçevesinde kısmi 
zamanlı çalışacak üniversite öğretim elemanları da yer alabilir. Öğretim elemanları sayısı, 
yukarıda belirtilen toplam çalışan mühendis sayısının %5 (yüzde beş)’inden fazla olamaz. 
 
(2) IMT işletmecisi, her yıl yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları 
ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, şebekeye ve 
haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımlarının (donanım, yazılım gibi); 
 
a) En az %40’ını, 27/10/2015 tarihinden itibaren; 
 

i. İki (2) yıl içinde en az 500 mühendis ve 100 araştırmacının çalıştığı bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere Türkiye’de kurulmuş Ar-Ge 
merkezi bulunan, dört (4) yıl içerisinde 500 mühendis ve 250 araştırmacının çalıştığı Ar-
Ge merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden sağlamakla veya, 

 
ii. İki (2) yıl içinde en az 350 mühendis ve 100 araştırmacının çalıştığı bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere Türkiye’de kurulmuş Ar-Ge 
merkezi ile birlikte ayrıca iki (2) yıl içinde en az 150 mühendisin çalıştığı teknik destek 
merkezi bulunan, dört (4) yıl içerisinde 350 mühendis ve 250 araştırmacının çalıştığı Ar-
Ge merkezi ile birlikte ayrıca dört (4) yıl içinde en az 150 mühendisin çalıştığı teknik 
destek merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden sağlamakla   

 
yükümlüdür.  
 
b) En az %10’unu da Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ 
niteliğindeki tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretilen ürünlerden sağlamakla yükümlüdür. 
 
c) İşletmecinin kendi bünyesinde ayrı bir birim şeklinde örgütlediği veya bütün hisselerine sahip 
olmak kaydıyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere ayrı bir 
şirket olarak kurduğu Ar-Ge merkezinde araştırmacı statüsünde çalışan personelin; 27/10/2015 
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde en fazla 60’ı ve dört yıl içerisinde en fazla 150’si de bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan araştırmacı sayılarına ilişkin yükümlülük 
kapsamında dikkate alınır.  
 
ç) Tedarikçi şirket ve/veya İşletmeci tarafından Ar-Ge merkezlerinde çalıştırılacak araştırmacılar 
içerisinde mevzuat çerçevesinde Ar-Ge merkezinde kısmi zamanlı çalışan veya üniversitede 
bulunup tedarikçi şirketin ve/veya İşletmecinin talep ettiği konularda akademik çalışmalar 
yürüten üniversite öğretim elemanları da yer alabilir. Öğretim elemanları sayısı, bu maddenin 
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen toplam çalışan araştırmacı sayısının %10’undan fazla 
olamaz. 
 
(3) İşletmecinin şebekesinde kullanacağı tüm bağımsız yazılım ve donanım birimleri, birbirleri 
ile açık arayüzler ile bağlantılı olacaktır. 
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(4) İşletmecinin elektronik haberleşme şebekesi ve/veya haberleşme hizmetlerine ilişkin 
alımlarında (donanım, yazılım gibi), tedarikçi şirketlerin ve KOBİ’lerin yukarıda ifade edilen 
şartları sağlamalarından İşletmeci sorumludur.  
 
IMT İşletmecisinin yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) İşletmeci, her yıl yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil 
hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, şebekeye 
ilişkin yatırımlarının (baz istasyonu, anahtarlama, yönlendirici gibi ürünlerle sınırlı olmaksızın 
şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin donanım ve yazılım ürünleri); 27/10/2015 tarihinden 
itibaren birinci yıl içinde en az %30, ikinci yıl içinde en az % 40, üçüncü ve devam eden yıllar 
içinde en az % 45’ini 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yerli malı olduğu 
belirlenen ürünlerden sağlamakla yükümlüdür.  
 
(2) Yerli malı olduğu belirlenen ürünlerin piyasada bulunma durumu, üreticilerin arz kapasitesi 
ve diğer koşullar nedeniyle birinci fıkrada yer alan yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini 
öngören İşletmeci, gerekçeleri ile birlikte ilgili yükümlülük dönemi bitmeden en az altı (6) ay 
öncesinden Kuruma başvurur. Kurum gerekli görürse söz konusu yükümlülüğü anılan dönem 
itibariyle azaltabilir veya kaldırabilir. 
 
(3) İşletmeci ayrıca; birinci fıkrada belirtilen şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin 
yatırımlarının dörder yıllık süreler için ölçülmek üzere, 27/10/2015 tarihinden itibaren ilk dört 
yılda ortalama en az % 30’unu, ikinci dört yılda ortalama en az %40’ını ve üçüncü dört yılda 
ortalama en az %45’ini 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yerli malı olduğu 
belirlenen ürünlerden sağlamakla yükümlüdür.  
 
(4) Yerli malı olduğu belirlenen ürünlerin piyasada bulunma durumu, üreticilerin arz kapasitesi 
ve diğer koşullar nedeniyle üçüncü fıkrada yer alan yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini 
öngören İşletmeci, gerekçeleri ile birlikte ilgili yükümlülük dönemi bitmeden en az 6 (altı)  ay 
öncesinden Kurum’a başvurur. Kurum söz konusu yükümlülüğü, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla, anılan dönem itibariyle azaltabilir veya 
kaldırabilir.  
 
(5) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükler birbirinden ayrı olarak değerlendirilir. 
 
(6) Tedarikçi şirketlerin ve KOBİ’lerin İşletmecilere sağladığı ürünlerin yerli malı olduğu 
belirlenen kısımları da yerli malı ürün kullanma yükümlülüğü kapsamında dikkate alınır.  
 
Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge Projelerine İlişkin Kriterler 
MADDE 7 – (1) Bir tedarikçi şirket, Ar-Ge ve Teknik Destek Merkezlerini diğer tedarikçi 
şirketler hariç olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve diğer 
tedarikçi şirketlerle birlikte kurduğu Ar-Ge ve teknik destek merkezleri bulunmayan, Türkiye’de 
yerleşik bir şirket, kurum veya kuruluşla beraber kurabilir. Tedarikçi şirketlerin söz konusu 
merkezlerde en az %50 ortaklığı bulunmalıdır. Bu tür Ar-Ge merkezleri şirket olarak 
yapılandırılmalıdır. 
 
(2) Bu usul ve esasların 5’inci maddesinde belirtilen Ar-Ge merkezi çalışan şartlarını sağlamak 
üzere kurulan Ar-Ge merkezine bağlı Türkiye genelinde en fazla 7 (yedi) ofis kurulabilir.  
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(3) Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçi şirket tarafından her bir yatırım dönemi itibariyle asgari 
beş (5) adet KOBİ’ye bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim verilir. Eğitim verilecek 
KOBİ’ler İşletmeci tarafından belirlenir. 
 
(4) Bu usul ve esasların 5’inci maddesinde belirtilen Ar-Ge merkezi ve teknik destek merkezine 
ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığının tespitinde, öğretim elemanları haricinde, tam zamanlı 
çalışan mühendis ve araştırmacılar üzerinden hesaplanacak adam-gün sayısı esas alınır. 
  
(5) Tedarikçi şirket tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde IMT-2000/UMTS ve/veya IMT 
kapsamında öğretim elemanı görevlendirilmesi durumda, öğretim elemanının görev aldığı 
proje, görevin kapsamı, amacı, görev süresi ve benzeri hususları içeren tedarikçi şirket ile 
öğretim elemanı arasında imzalanmış sözleşme veya protokol bulunmalıdır. Öğretim 
elemanının çalışma süresinin değerlendirilmesinde,  raporlama dönemi dikkate alınır.  
 
(6) 5’inci maddede belirtilen Ar-Ge merkezi ve teknik destek merkezine ilişkin çalışan sayısı 
şartlarının hesabında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanların sayısı dikkate alınır. 
 
(7) Tam zamanlı çalışan mühendis ve araştırmacıların adam-gün sayısı hesabında söz konusu 
çalışanların fiili olarak Ar-Ge merkezinde bulundukları süre ile birlikte işlerinin gereği olarak 
sahada, üniversitede ve benzeri yerlerde bulundukları süre de dikkate alınır. Buna ilişkin 
kayıtlar, istenildiğinde Kuruma sunulmak üzere tedarikçi şirket tarafından muhafaza edilir. 
 
(8) 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun, 26.06.2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun ilgili mevzuatı kapsamında desteklenen 
ve denetlenen bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki Ar-Ge projeleri, ilgili dönem içinde 
yapılan denetleme ve desteklemeye ilişkin belgelerin sunulması halinde Kurum tarafından da 
Ar-Ge projesi olarak kabul edilebilir.  

(9) İşletmecilerce, tedarikçi şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri, ilgili 
dönem itibariyle Ek-3’de yer alan Ar-Ge Projeleri İzleme Tablosu ile Kuruma raporlanır. Ar-
Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri Kurum tarafından veya masrafları İşletmeciler 
tarafından karşılanmak ve nihai değerlendirme Kurul tarafından yapılmak üzere uygun gördüğü 
kurum veya kuruluşa denetim yaptırılmak suretiyle değerlendirilir. 

KOBİ’lere İlişkin Kriterler 
MADDE 8 – (1) Alım yapılan KOBİ niteliğindeki tedarikçinin Türkiye’de ürün ve sistem 
geliştirmek üzere kurulmuş olması gerekmektedir. Bunun için tedarikçinin ana sözleşmesindeki 
faaliyet alanında “ürün veya sistem geliştirmek” ifadesinin veya ürün veya sistem geliştirme 
anlamına gelebilecek, “üretim yapmak, imalat, standart geliştirmek, yazılım yapmak, yazılım 
geliştirmek, tasarım yapmak, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek” ve benzeri ifadelerin 
bulunması gerekir.  
 
(2) Alım yapılan KOBİ’lerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ilgili dönem itibariyle KOBİ olduğunu gösterir belgesi 
bulunmalıdır. 
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(3) Bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında IMT 
İşletmecilerinin KOBİ’lerden tedarik ettiği ürünün menşeine ilişkin ilgili kurum ve/veya 
kuruluşlardan alınmış belge bulunmalıdır. 

Yatırımların Ayrıştırılması 
MADDE 9 – (1) İşletmecilerce GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT şebekelerine ilişkin yapılan 
yatırımlar ilgili mevzuat çerçevesinde raporlanırken aşağıdaki kriterler esas alınır:  

(a) GSM şebekesinde kullanılan donanım ve yazılım yatırımlarına ilişkin tutarların 
GSM yatırımlarına ilişkin tutarlar olarak kaydedilmesi, 
(b) IMT-2000/UMTS şebekesinde kullanılan donanım ve yazılım yatırımlarına ilişkin 
tutarların IMT-2000/UMTS yatırımlarına ilişkin tutarlar olarak kaydedilmesi,  
(c) IMT şebekesinde kullanılan donanım ve yazılım yatırımlarına ilişkin tutarların IMT 
yatırımlarına ilişkin tutarlar olarak kaydedilmesi,  
(ç) GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT şebekelerinde ortak olarak kullanılan donanım ve 
yazılım yatırımlarına ilişkin tutarların, ilgili yatırım dönemi içerisinde kurulan GSM, 
IMT- 2000/UMTS ve IMT baz istasyonu sayıları oranında GSM, IMT-2000/UMTS ve 
IMT yatırımlarına ilişkin tutarlar olarak ayrıştırılarak kaydedilmesi. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ayrıştırma hesabı ilgili dönem 
sonunda yapılacak olup, kullanılacak oranlar için ilgili yatırım dönemi içerisinde kurulan baz 
istasyonu sayılarının dönem sonu rakamları dikkate alınır.  
 
Raporlama 
MADDE 10 – (1) İşletmeci, yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair raporu, Dönem sonundan 
itibaren 3 ay içinde Kurum’a göndermekle yükümlüdür. Söz konusu raporda yer alması gereken 
asgari bilgi ve belgeler şunlardır: 
 

a) Her bir şebeke yatırım kalemi için; yatırım miktarı, fatura tarihi ve tedarikçi şirket 
bilgileri gibi hususları içeren yatırım tablosu (Ek-1), 
 
b) Türkiye’de Ar-Ge merkezi ve/veya Teknik Destek Merkezi bulunan ve 5’inci madde 
kapsamında alım yapılan tedarikçi şirketlerin iletişim bilgileri ve Ar-Ge ve/veya Teknik 
Destek Merkezlerinin açık adreslerini içerir tablo (Ek-2) ile tedarikçi şirkete ait Ticaret 
Sicil Gazetesi,  
 
c) Ar-Ge ve Teknik Destek Merkezlerindeki mühendis, araştırmacı ve öğretim 
elemanlarının sayısı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, sosyal güvenlik numarası, 
mezun olduğu okul, işe başlama ve çıkış tarihleri gibi bilgiler ile ilgili döneme ait adam-
gün sayısı hesabının yer aldığı aylık bazda hazırlanmış tablo (Ek-2), öğretim 
elemanlarının ilgili projede çalıştığına ilişkin sözleşmeler/protokoller ile mühendis ve 
araştırmacılara ilişkin aylık bazda SGK bildirimleri,  
 
ç) Ar-Ge Merkezlerinde yürütülmekte olan Ar-Ge projelerine ilişkin proje başlangıç, 
gelişim ve izleme gibi hususları da içeren tablo (Ek-3) ve ilgili bilgi ve belgeler,  
 
d) Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ niteliğinde olan ve 
bu usul ve esasların 5’inci maddesi kapsamında alım yapılan KOBİ’lerin iletişim 
bilgileri ve çalışan sayısını gösterir tablo (Ek-4) ile Ticaret Sicil Gazetesi,  
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e) IMT işletmecisinin bu usul ve esasların 6’ncı maddesi kapsamında alım yaptığı 
ürünlere ilişkin yerli malı belgeleri,  
 
f) IMT işletmecisinin bu usul ve esasların 8’inci maddesi kapsamında KOBİ’lerden alım 
yaptığı ürünlerin menşeine ilişkin belgeleri, 
 
g) İşletmecinin yatırım şartlarını sağladığını gösteren imzalı beyanı. 
 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında istenen ve İşletmeciyi Kurum nezdinde idare ve 
temsile yetkili kişilerce imzalanarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler SHA-512 algoritması 
kullanılarak mesaj özü (HASH kaydı) alınarak elektronik ortamda teslim edilir.  
 
(3) İşletmeci, Ek-1’de yer alan tabloyu, tahdidi olmamak üzere Ek-5’te yer alan “Yükümlülük 
Kapsamında Kabul Edilen Yatırım Kalemleri Listesi”ni esas alarak doldurmakla yükümlüdür.  
 
(4) Kurum, İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair inceleme ve denetlemeleri 
yürütmek maksadıyla yukarıda sayılanlara ilave olarak bilgi ve belgeler talep edebilir.  
 
(5) Çalışanların diploma suretleri ve yurtdışı okullardan mezun olanlar için Yüksek Öğretim 
Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi gibi tevsik edici belgeler istenildiğinde sunulmak üzere 
muhafaza edilmelidir.  
 
(6) KOBİ’lerden dolaylı yoldan ürün temin edilmesi halinde (tedarikçi şirketin KOBİ’den 
tedarikte bulunarak İşletmeciye satması) tedarikçi şirketin İşletmeciye kestiği faturanın yanı 
sıra KOBİ’lerin tedarikçi şirkete kestiği faturanın da sunulması kaydıyla KOBİ yükümlülüğüne 
tabi yatırım tutarlarının hesabında KOBİ’lerin düzenlemiş oldukları söz konusu fatura 
toplamları dikkate alınır. 
 
(7) Raporlamada, fatura üzerinde aksi belirtilmeyen hallerde yatırım tutarları TCMB Efektif 
Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanır. 
 
(8) Yatırım tutarları, KDV hariç olarak raporlanır. 
 
Denetim 
MADDE 11 – (1) Kurum, Ar-Ge proje süreçleri de (projelere başlanması, gelişimi, izlenmesi 
ve çıktılarının başarı ölçütlerine göre kabulü gibi) dahil olmak üzere, bu Usul ve Esasların 
uygulanmasına yönelik, gerekli gördüğünde denetim yapabilir veya masrafları İşletmeciler 
tarafından karşılanmak ve nihai değerlendirme Kurul tarafından yapılmak üzere uygun gördüğü 
kurum veya kuruluşa denetim yaptırabilir.  
 
(2) Yetkinlik ve tecrübesi bulunan kurum veya kuruluşlara yaptırılacak denetimlere ilişkin 
hususlar Kurum tarafından belirlenir. Bu denetimler sonucunda hazırlanan rapor, Kurum 
tarafından yapılacak değerlendirmelerde esas alınır. 
Müeyyideler 
MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde 
15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile işlem 
yapılır. 
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) IMT-2000/UMTS İşletmecisi, IMT-2000/UMTS Altyapılarının 
Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında 
30/04/2016 – 26/10/2016 tarihleri arasındaki yatırım yükümlülüğüne ilişkin raporlamayı, 
29/12/2009 tarihli ve 2009/DK-09/692 sayılı Kurul Kararını esas alarak 26/03/2017 tarihine 
kadar ayrıca yapar.  
 
(2) İşletmeci, 27/10/2028 – 30/04/2029 dönemi yatırım yükümlülüğüne ilişkin raporlamayı 
31/07/2029 tarihine kadar yapar.  
 
Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan “IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve 
Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlükten 
kaldırıldığı tarih itibarı ile yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Usul ve Esasları Kurul Başkanı yürütür. 


