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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE – MOLDOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ
MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhu-

riyeti arasında 11 Eylül 2014 tarihinde imzalanan, 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I inde yer alan “Menşeli Ürünler Kav-
ramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti ara-

sında 11 Eylül 2014 tarihinde imzalanan, 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I indeki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari
İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
1 inci maddede belirtilen Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci

maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Eşya: Hem girdiyi hem de ürünü,
ç) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Türkiye veya Moldova’da nihai işçilik veya işlemin

gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdi
fiyatlarının dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenecek
yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

d) Fasıllar ve pozisyonlar: Bu Yönetmelikte “Armonize Sistem” veya “AS” olarak ge-
çen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar
ve pozisyonları (dört haneli kodlar),

e) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir maddeyi, hammaddeyi, parçayı ve-
ya aksamları,

f) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük
kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye’de veya Moldova’da
girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

g) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VII nci mad-
desinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994’te yapılan Anlaşma’ya (Gümrük Kıymeti Hakkında
DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti,

ğ) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme
tabi tutmayı,

h) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen Madde 6 ve 7’de atıfta
bulunulan diğer ülkeler menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilin-
memesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye’de veya Moldova’da girdi için ödendiği doğ-
rulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,
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ı) Menşeli girdi kıymeti: (f) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler ya-
pılarak uygulanan, bu tür girdinin kıymetini,

i) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alı-
cıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde
tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

j) Sınıflandırma: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,
k) Ülkeler: Kara sularını da içerecek şekilde ülkeleri,
l) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa

bile imal edilmiş ürünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
“Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı

Genel koşullar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ül-

kelerden biri menşeli kabul edilirler:
a) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler.
b) 9 uncu maddede belirtildiği şekilde, o Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi

tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva
ederek o Taraf ülkede üretilen ürünler.

İkili kümülasyon
MADDE 6 – (1) 5 inci madde hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan biri menşeli

girdiler, diğer Taraf ülkede bir ürüne dâhil edildiğinde, diğer Taraf ülke menşeli girdiler olarak
kabul edilir. 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş
olmaları şartıyla, söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerek-
mez.

Avrupa Birliği ile menşe kümülasyonu
MADDE 7 – (1) Avrupa Birliği menşeli girdiler, Türkiye veya Moldova’da daha ileri

düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dahil edildikleri takdirde,
sırasıyla Türkiye veya Moldova menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:
a) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Moldova'da tabi tutulduğu işçilik veya işle-

min, 10 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,
b) Söz konusu girdiler Türkiye’ye veya Moldova'ya doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi

geçerli olacak menşe kuralları uygulandığında, girdilerin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak
olması ve

c) Türkiye, Moldova ve Avrupa Birliği arasında, bu kümülasyon mekanizması ile söz
konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin Maddelerin tam olarak uy-
gulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut ol-
ması

koşuluyla, girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda tesis edilen kümülasyon:
a) Türkiye, Moldova ve Avrupa Birliği arasında ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yü-

rürlükte olması,
b) Kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bil-

dirimlerin, Türkiye ve Moldova Resmi Gazetelerinde, kendi iç mevzuatlarına uygun olarak ya-
yımlanması

koşuluyla uygulanır.
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Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde

edilmiş oldukları kabul edilir:
a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,
b) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,
c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
d) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
e) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık

ürünleri ve diğer ürünler,
f) Münhasıran (e) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bor-

dasında üretilen ürünler,
g) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sa-

dece sırt geçirmeye ve atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere,
kullanılmış maddeler,

ğ) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
h) Kendi karasuları dışında, münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz

toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,
ı) Münhasıran (a) ila (h) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri

tabirleri sadece:
a) Bir Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,
b) Anılan Taraf ülke bayrağı altında seyreden,
c) En az % 50’sine anılan Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare

merkezinin anılan Taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, yönetim veya
denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun anılan Taraf ülke vatandaşı
olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited  şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Taraf
ülkelere veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olunan,

ç) Yönetici ve yetkilileri anılan Taraf ülke vatandaşı olan,
d) Mürettebatının en az % 75'i  anılan Taraf ülke vatandaşı olan
gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 9 – (1) 5 inci maddeye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek II’de yer

alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem gör-
müş olarak kabul edilirler. Anlaşma tarafından kapsanan tüm ürünler için listede belirtilen şart-
lar, imalatta kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri
gösterir ve sadece bu girdilerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki şartları yerine ge-
tirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşi-
minde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürü-
nün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,
b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu

bendin uygulanması suretiyle aşılmaması
şartı ile kullanılabilir.
(3) İkinci fıkra hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere

uygulanmaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçi-

liğin 10 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.
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Yetersiz işçilik veya işlem
MADDE 10 – (1) İkinci fıkraya halel gelmeksizin, 9 uncu maddede belirtilen koşullar

yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz iş-
çilik veya işlem olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik
koruyucu işlemler,

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme,
c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,
ç) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme,
d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,
e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdah-

lama,
f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri,
g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma,

zarlarını ayıklama,
ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,
h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tas-

nifleme, kalibrasyon, eşleştirme,
ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,
i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri

yapıştırma veya basma işlemleri,
j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,
k) Şekerin diğer herhangi bir maddeyle karıştırılması,
l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin par-

çalarına ayrılması,
m) (a) ila (l) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapıl-

ması,
n) Hayvan kesimi.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde

yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de ya da Moldova’da gerçek-
leştirilen işlemlerin tümü birlikte dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Nötr Elemanlar

Nitelendirme birimi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme

birimi, AS kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir ürün-
dür. Buna göre:

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, AS’de tek
bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluşturur.

b) Bir sevkiyat, AS’de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen
oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değer-
lendirilir.

(2) AS’nin 5 inci Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâ-
hil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.
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Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 12 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen,

normal olarak  bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca
fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet
veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler
MADDE 13 – (1) AS’nin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ürünlerin tüm

bileşenleri menşeli olduğunda, menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli
olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiya-
tının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

Nötr elemanlar
MADDE 14 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kul-

lanılabilecek;
a) Enerji ve yakıtın,
b) Tesis ve teçhizatın,
c) Makine ve aletlerin,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın
menşeini belirlemek gerekmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi
MADDE 15 – (1) İkinci bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin ko-

şullar, Madde 6 ve 7 ile bu maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerden bi-
rinde kesintisiz olarak yerine getirilir. 

(2) Taraf ülkelerden birinden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri
gelmesi halinde, geri gelen eşyanın ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, söz konusu ül-
kede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için ge-
rekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) İkinci bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Taraf ülkelerin
birinden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen girdiler üzerinde, anılan Taraf ülke dı-
şında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmez: Bu
koşullar;

a) Söz konusu girdilerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş veya ihraç edil-
melerinden önce 10 uncu maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya iş-
lemden geçmiş olması,

b) Gümrük idarelerinin geri gelen eşyanın, ihraç edilen girdilerin işçilik veya işlemden
geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile taraf ülke dışında ka-
zanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 10’unu aşmadığı hususlarında ikna edilmiş olmasıdır.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları açısından, ikinci bölümde düzenlenen menşe statüsünün
kazanılması için gerekli koşullar, Taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz.
Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan
tüm girdiler için EK II’deki listede belirlenen bir azami kıymet koşulu bulunduğu durumda,
anılan taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti ile bu madde
hükümlerinin uygulanmasıyla, Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma değer birlikte dik-
kate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.
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(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, toplam katma değer,
orada dahil edilen girdilerin kıymetlerini de içerecek şekilde, Taraf ülke dışında oluşan tüm
maliyetleri ifade eder.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, EK II’deki listede düzenlenen koşulları yerine
getirmeyen veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan genel tolerans kuralının uygulan-
ması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.

(7) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasılların-
daki ürünlere uygulanmaz.

(8) Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde Taraf ülke dışında yapılan herhangi
bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya ilgili diğer düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.

Doğrudan nakliyat
MADDE 16 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yö-

netmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler
için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarılması veya geçici de-
polanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin göze-
timi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik
işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üze-
rinden nakledilebilir. 

(2) Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük

yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:
a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı, 
b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren,

boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya di-
ğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu
belgeleyen bir belge,

c) (a) veya (b) bendindeki belgelerin temin edilememesi halinde ikame kanıtlayıcı bel-
geler.

Sergiler
MADDE 17 – (1) Üçüncü bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra

Türkiye’ye veya Moldova’ya ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;
a) Bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye’den veya Moldova’dan serginin düzenlendiği

ülkeye naklettiği ve orada sergilediği,
b) Ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye’deki veya Moldova’daki bir kimseye sa-

tıldığı veya tasarrufuna verildiği,
c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-

rildikleri durumda sevk edildiği,
ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek

dışında başka bir amaçla kullanılmadığı
hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanır.
(2) Altıncı Bölüm hükümleri uyarınca, bir menşe ispat belgesi düzenlenmeli veya ha-

zırlanmalı ve usullere uygun olarak ithalatçı Taraf ülke gümrük idaresine ibraz edilmelidir. Ser-
ginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara
dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağa-
zalarda düzenlenmemiş olan ve ürünlerin gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sa-
nayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Geri Ödeme veya Muafiyet

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması
MADDE 18 – (1) Altıncı, yedinci ve sekizinci bölüm hükümlerine uygun olarak menşe

ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan Taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin imalatında
kullanılan menşeli olmayan girdiler, Taraf ülkelerde her ne türde olursa olsun gümrük vergile-
rinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak, Taraf ülkelerden herhangi birinde imalatta kullanılan
girdilere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin söz konusu girdiler-
den elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde, kısmen veya ta-
mamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, bu
tür iade veya geri ödemelerin açıkça veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durum-
larda uygulanır.

(3) Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan girdiler
kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu girdilere uygulanabilen
tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri
gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmak zorun-
dadır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen ambalajlara, 12 nci maddede belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve 13 üncü mad-
dede belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.

(5) Birinci ila dördüncü fıkra hükümleri, yalnızca Anlaşmanın uygulandığı türden gir-
diler için geçerlidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe ispat belgeleri
MADDE 19 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer bir Taraf ülkeye ithal

edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır:
a) Örneği Ek III'te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi,
b) Metni Ek IV’te yer alan Fatura Beyanı.
(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler,

36 ncı maddede belirtilen durumlarda, birinci fıkrada belirtilen belgelerden herhangi birisinin
ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

Fatura beyanı
MADDE 20 – (1) Fatura beyanı; 38 inci madde çerçevesinde bir Onaylanmış İhracatçı

tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya
daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. 

(2) Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve
bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

(3) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yö-
netmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihra-
catçı ülkenin yetkili makamlarının talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(4) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te yer alan, Anlaşmada aynı ekte
belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura,
teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması
veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple
ve matbaa harfleriyle yazılır.
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(5) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder.
Ancak, 38 inci madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi
bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldı-
ğına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına vermiş olması koşu-
luyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

(6) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya
ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da

hazırlanabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

EUR.1 dolaşım belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 21 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri Ek III'te belirlenen form ve niteliklere uy-

gun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ih-
tiyaca göre dağıtılır. 

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyanname-
sini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, örneği Ek III’te yer alan EUR.1 Dolaşım
Belgesi ile Başvuru Formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı baş-
vurusu üzerine düzenlenir. 

EUR.1 dolaşım belgesinin doldurulması
MADDE 22 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belge-

lerini ve EUR.1 Dolaşım Belgesi Başvuru Formlarını, bu belgelerin arka sayfasında yazılı ku-
rallara uygun olarak doldurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;
a) Belgeler Anlaşmada belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat

hükümleri çerçevesinde doldurulur. 
b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde mürek-

kepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve

değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve
gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgelerde kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk
bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyim-
leri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı
bir biçimde beyan edilir.

(3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 Dolaşım Belgesi Başvuru
Formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer ve tarih göste-
rerek imza ile teyid etmeleri gerekir. 

(4) İhracatçı beyanı eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni
temsilcileri tarafından; eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan iş-
lem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı hususları ile eşyanın ima-
latında kullanılan Taraf ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem
ve işçilikleri belirtilecek şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici belgeler
ibraz edilir.
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İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihra-

catçı, bu Belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya
kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hü-
kümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 22 nci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formları ile belgeler gümrük ida-
relerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, başvuru
formları ile EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını
kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın 5 veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli
olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya var-
dıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

EUR.1 dolaşım belgesinin gümrük idaresince incelenmesi
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü madde hükümleri çerçevesinde başvuru-

nun değerlendirilmesini müteakip;
a) Dolaşım belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle

ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını orta-
dan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belgesindeki ka-
yıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafın-

dan verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük se-
netleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve def-
terlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kont-
rol eder.

(2) Bu şekilde dolaşım belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra 26 ncı madde hükümleri
uyarınca vize işlemine geçilir.

EUR.1 dolaşım belgesinin vize edilmesi
MADDE 26 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uy-

gun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgeleri, 24 ve 25 inci maddeler uyarınca yapılacak
değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) Dolaşım belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat
ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili
olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Dolaşım belgelerinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru ola-
rak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz
kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, dolaşım belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük be-
yannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mü-
rekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar
ve idarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak
suretiyle vize işlemini tamamlar.

(5) EUR.1 Dolaşım Belgesi Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak
ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile ta-
mamlanmış olur.
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(6) Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda
ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım ha-
lindeki dolaşım belgesinin nüshalarının hangi birimlere verileceğini Bakanlık belirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi,

İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

EUR.1 dolaşım belgesinin ihracattan sonra verilmesi  
MADDE 27 – (1) 26 ncı madde hükümlerine istisna olarak, EUR.1 Dolaşım Belgeleri;

hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş
olması veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul
edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuru-
luşlara tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra dü-
zenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçı eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve mik-
tarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük
idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur. Söz
konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya EUR.1 dolaşım
belgesinin ithalatçı ülke yetkili makamlarınca teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri
ile birlikte yazılı olarak beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi
ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler. 

(3) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idare-
leri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç
eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların in-
celenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı
takdirde EUR.1 Dolaşım Belgesi verilir ve vize edilir.

(4) İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” baş-
lıklı kutusuna, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere İngilizce “ISSUED RETROS-
PECTIVELY” ifadesi yazılır.

(5) İhracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan
EUR.1 Dolaşım Belgeleri, ithalatçı ülke yetkili makamlarınca kabul edilir.

EUR.1 dolaşım belgesinin ikinci nüsha düzenlenmesi
MADDE 28 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi

hallerinde ihracatçı, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait
belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Belgenin
vize işlemini yapar. 

(3) Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk do-
laşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır. 

(4) İhracattan sonradan verilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler”
başlıklı kutusuna, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere İngilizce “DUPLICATE”
ifadesi yazılır.

EUR.1 dolaşım belgesinin değiştirilmesi
MADDE 29 – (1) Menşeli ürünler Taraf ülkelerden birinin yetkili makamının kontrolü

altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu Taraf ülke içinde başka bir
yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl belge yerine geçmek üzere
bir veya birden çok müfrez EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir ve durum esas EUR.1 Dolaşım
Belgesi üzerine işaret edilir.
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(2) Müfrez EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulundu-
ran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme ya-
pılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.

(3) Düzenlenen müfrez belge Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 Dola-
şım Belgesi olarak kabul edilir.

(4) Esas EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarih ve seri numarası müfrez belgenin veya bel-
gelerin (7) numaralı Gözlemler kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına MÜFREZ MENŞE
İSPAT BELGESİDİR kaşesi basılır.

(5) Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni bel-
genin veya belgelerin beyaz nüshasını muhafaza eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İbraz

Menşe ispat belgesinin geçerliliği
MADDE 30 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren

dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi ge-
rekir.

(2) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren dört ay geçerli olur
ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

(3) İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai
durumlar nedeniyle, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli
muamele çerçevesinde kabul edilebilir. 

(4) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(5) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması
için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı
veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili
gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

(6) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Baş-
müdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve
ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay uzatabilir.

Menşe ispat belgelerinin ibrazı
MADDE 31 – (1) Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince

ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilir. Söz konusu yetkili makam, menşe ispat bel-
gelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak, ithalatçıdan eşyanın
Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.  

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat bel-
gelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edile-
memesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda,
tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler
kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usu-
lüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz
olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun
tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir. 

Parçalar halinde ithalat
MADDE 32 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,

Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş hal-
de olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no’lu
pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için
tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.
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Destekleyici belgeler
MADDE 33 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Belgesi veya Fatura

Beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer
koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 20 nci maddenin üçüncü fıkra-
sında ve 22 nci maddede belirtilen belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-
tirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğ-
rudan deliller,

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin
menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde
yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf ülkelerden birinde
bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Belgeleri
veya Fatura Beyanları.

Menşe ispat belgeleri ve destekleyici belgelerin muhafazası
MADDE 34 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere,
a) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, 22 nci mad-

dede belirtilen belgeleri, 
b) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 20 nci maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen belgeleri, 
c) EUR.1 Dolaşım Belgesini düzenleyen gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendiri-

len kişi veya kuruluşlar, 21 inci maddede belirtilen Başvuru Formunu ve başvuru sırasında fir-
ma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki, 

ç) İthalatçı ülkenin yetkili makamları, kendilerine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgeleri
ve Fatura Beyanlarını 

en az üç yıl muhafaza eder. 
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 35 – (1) Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini

yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük
farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak or-
taya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan
kaldırmaz.

(2) Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz
konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

ONUNCU BÖLÜM
Menşe İspatından Muafiyet

Ticari mahiyette olmayan eşya
MADDE 36 – (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen

veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu ol-
mamaları,  bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğ-
ruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler
olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi
(CN22/CN23 belgesi)  veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi
ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat
olarak kabul edilmez.

(3) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkradaki ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler ha-
lindeki eşyada 500 Euro’yu,  yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu geçmemesi ge-
rekir.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Euro ile İfade Edilen Tutarlar

Euro karşılıklarının tespiti
MADDE 37 – (1) 20 nci madde ile 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasında, eşya-

nın Euro dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Taraf ülkelerin ulusal
para birimleri cinsinden ifade edilen Euro tutarına eşit tutarlar, Taraf ülkelerin her biri tarafından
yıllık olarak sabitlenir.

(2) Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para biri-
mine atıf yapılmak suretiyle, 20 nci madde ile 36 ncı madde hükümlerinden yararlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Basitleştirilmiş İşlemler

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin verilmesi
MADDE 38 – (1) Taraf ülkeler arasındaki ticarette aşağıdaki hükümler çerçevesinde

basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür. Bakanlık;
a) Sık sık EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin sap-

tanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
ç) Gümrük idarelerinin faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,
gerçek ve tüzel kişilere, eşyanın kıymetine bakılmaksızın Ek 4’te yer alan Fatura Be-

yanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir.
(2) Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve

yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali
MADDE 39 – (1) Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı ha-

reket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan
kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça geçici olarak
geri alınabilir veya iptal edilebilir.

Muhasebesel ayırım
MADDE 40 – (1) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan mad-

de stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, il-
gililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde muhasebesel ayırım
yönteminin kullanılmasına izin verebilir.

(2) Muhasebesel ayırım yöntemi, belirli bir referans dönemi için, elde edilen menşeli
kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde
edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.

(3) Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği koşullara bağlı olarak verebilir.
(4) Muhasebesel ayırım yöntemi, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel mu-

hasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.
(5) Muhasebesel ayırım yönteminden yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün

miktarı için, yerine göre, Fatura Beyanı veya EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenleyebilir veya
EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, ya-
rarlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine ilişkin bir bildirge sunar.

(6) Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve yararlananın izni uygunsuz kullandığı
veya bu Yönetmelikte belirlenen bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.

(7) Bakanlık, muhasebesel ayırım yönteminin kullanılması ile bu yöntemin kullanıl-
masına ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri be-
lirler.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İdari İşbirliği Düzenlemeleri

Karşılıklı yardım
MADDE 41 – (1) Her bir Taraf ülke, EUR.1 Dolaşım Belgesini düzenleyecek ve menşe

ispat belgelerini kontrol edecek kendi Yetkili Makamlarının isimleri ve adresleri konusunda
diğer Taraf ülkeyi bilgilendirir ve söz konusu makamlar tarafından kullanılacak resmi mühürleri
temin eder. İsim, adres, imza örnekleri veya resmi mühürlerdeki değişiklikler aynı şekilde ive-
dilikle bildirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin doğru bir şekilde uygulanmasını teminen, Türkiye ve Moldova,
yetkili gümrük idareleri ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş makamları aracılığıyla,
EUR.1 Dolaşım Belgesinin veya Fatura Beyanlarının doğruluğunun ve bu belgelerde verilen
bilgilerin uygunluğunun kontrolünde birbirlerine yardımcı olurlar.

Sonradan kontrol talebi
MADDE 42 – (1) İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve Fatura

Beyanlarının sonradan kontrolünü talep edebilir.
(2) İthalatçı ülke yetkili makamı, ihracatçı ülke yetkili makamınca verilen EUR.1 Do-

laşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hak-
kında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan
belgeleri sonradan kontrol talebi ile 26 ncı madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihra-
catçı ülke yetkili makamına geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke yetkili makamları EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura yahut bu belge-
lerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin
yetkili makamlarına geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı
kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gön-
derilir.

(4) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümle-
rinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda Gümrük İdaresi, re’sen veya Moldova'nın talebi
üzerine inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak
ivedi bir inceleme başlatır.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 43 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin 26 ncı

madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan Gümrük İdaresine gönderilmesi suretiyle yapılır.
(2) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi; EUR.1 Dolaşım Belgesinde yer alan

(13) numaralı kutunun, kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık
posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldu-
rulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak su-
retiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 44 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından yapılır. Bu amaçla,

ihracatçı ülke yetkili makamı, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili makamları EUR.1 Dolaşım Belgesinin kontrol sonucunu
EUR.1 Dolaşım Belgesinde yer alan (14) numaralı kutudaki bölümü aşağıdaki şekilde doldur-
mak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur.
b) Kontrolü yapan yetkili makamın adı ve kontrol tarihi yazılır.
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
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Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 45 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi,

kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf

ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümle-
rine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 dolaşım belgesinin sonradan
kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile
tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük iş-
lemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke
gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağ-
lanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-
nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını redde-
debilir.

Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana

gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli
kuruluşlarca Bakanlığa iletilir.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 42 ila 45 inci maddelerde belirtilen sonradan kont-
rol işlemlerine ilişkin olup, Taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözümleneme-
yenler veya Anlaşma eki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine
İlişkin Protokolün yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Ortak Komiteye sunulur.

(3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaş-
mazlık, bu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçiş hükümleri
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yürürlüğe

girdiği tarihte transit halinde olan ya da Türkiye veya ilgili Taraf ülkede antrepolarda veya ser-
best bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten
itibaren dört ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş
bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.

Diğer hususlar
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönet-

melikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeli-
ğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat

Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci

fıkrasında yer alan “IV. kademede” ibaresi “VI. kademede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Ku-

rulu yürütür.

—— • ——
İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan li-

sansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerin ilgili ana-

bilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

tim ve öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan

kurulu,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde lisansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını veya anasanat dalı

başkanlarını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
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f) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Enstitü: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

h) Enstitü müdürü: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim

kurulunu,

i) EÜYDS: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavını,

j) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-

rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik

ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Mütevelli Heyet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) ÖİDB: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

p) Ön koşullu ders:  Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yılda yer alan derslerden bir

veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü, 

ş) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,

t) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-

guage Sınavını,

u) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,

ü) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

z) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile tezli ve

tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir.

YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-

kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim

faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları açılabilir.
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Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler

ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma

şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime

ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir. Adayın yüksek lisans programına başvuru ve

kabulü için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması duru-

munda YÖK’çe verilmiş denklik belgesine sahip olması.

b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek li-

sans programından ilişiğinin kesilmemiş olması.

c) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda adayın ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık

YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması.

(2) Yabancı dilin zorunlu olduğu programları kazanan yüksek lisans öğrencileri her

akademik yılın başında yapılan EÜYDS’ye alınır.

(3) EÜYDS sonucuna göre muafiyetine karar verilenler ile Üniversitelerarası Kurul Ya-

bancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

veya YDS’den 55 puan alanlar veya YÖK ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği ka-

bul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden yeterli düzeyde yabancı dil bildiklerini

belgeleyenler doğrudan yüksek lisans öğrenimine başlar. Diğer öğrencilerin hazırlık programına

kaydı yapılır. Hazırlık programı Senato kararlarına göre yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-

şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan

her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarda

YÖK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde ALES koşulu aranabilir. Tezsiz yüksek lisans

programlarına ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara başvuran adaylar kontenjan dâ-

hilinde Senatonun belirlediği koşullara göre kabul edilir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Adayın doktora programına başvuru ve kabulü için aşağıdaki şartlar

aranır: 

a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans veya tezli yüksek lisans

öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK tarafından verilmiş denklik bel-

gesine sahip olmak, 

b) Disiplin cezası nedeniyle lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş

olmak,

c) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen

Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre
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bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55, doktora eğitimine lisans diplomasıyla başvuranlardan en az

80 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen

GMAT veya GRE’den eş değer taban puanını almış olmak,

ç) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-

talamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

d) ÜDS, KPDS veya YDS’den başvurduğu program alanında en az 55 standart puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden bu puana eş değer

bir puan almış olmak,

e) Enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.

(2) Adaylar doktora programlarına, hesaplanan başarı notu en yüksek olandan başlan-

mak suretiyle kontenjan dâhilinde kabul edilir. Belirlenen kriterlere göre başarı notlarının eşit

olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat veya sınav sonucu ve

lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Adayın sanatta yeterlik programına başvuru ve kabulü için aşağıdaki

şartlar aranır: 

a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans veya tezli yüksek lisans

öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK tarafından verilmiş denklik bel-

gesine sahip olmak,

b) Disiplin cezası nedeniyle lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş

olmak,

c) Sanatta yeterlilik programlarına yapılan başvurularda, güzel sanatlar fakülteleri ile

konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvu-

ranlardan en az 80 standart puan almış olmak,

ç) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet

not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

d) ÜDS, KPDS veya YDS’den başvurduğu program alanında en az 55 standart puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden bu puana eş değer

bir puan almış olmak,

e) Enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.

(2) Adaylar sanatta yeterlik programlarına, başarı notu en yüksek olandan başlanmak

suretiyle kontenjan dâhilinde kabul edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sı-

rasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, lisans mezuniyet notu, mülakat ve/veya sanat dalı uygu-

lama sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru

MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı

ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya

ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek

ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği ve veteriner
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fakülteleri mezunlarının lisans derecesine, diğerlerinin ise yüksek lisans diplomasına sahip ol-

maları ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile

belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında

temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik tıp bilimleri tes-

tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora prog-

ramlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/ve-

ya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye

ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından

belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde KPDS, ÜDS

veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca

ve Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-

lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu

asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının veya ALES

puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato

tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan ve yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvurula-

rının kabul edilmesi için lisans diploması, diploma denklik belgesi ve okul tanınma yazısı ge-

tirmeleri gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikteki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de

alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek li-

sans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                 2 Kasım 2016 – Sayı : 29876



(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri; yüksek lisans programlarında lisans program-

larından, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans programlarından aldırılabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile kabul edilenlere lisans program-

larından ders aldırılabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-

duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ile ta-

mamlaması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin baş-

vurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC

notu almış olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üze-

rine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır.

(9) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem

izinleri dışında uzatılamaz. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(10) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından kabul edi-

len Yönetmelikle belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören

ya da bu öğrenimlerini tamamlayanlardan belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini art-

tırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşleri ve ilgili enstitü

yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel

öğrenciler kabul edildikleri lisansüstü programın müfredatında okutulan kredili derslerin en

fazla yarısını alabilirler.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci kimlik

belgesi verilmez.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet ta-

rafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. Özel öğrencilerin ücretleri

kredi saati başına tespit edilir.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bütün yükümlülükleri yerine getirmek zo-

rundadırlar.

(6) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(7) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl öğretim görmüş

olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş

yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Değişim programına katılan öğrenciler

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir Üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt

içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin ka-

yıtları bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sa-

yılır. Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu Üni-

versitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının ne-

zaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim

kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sis-

temine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış

olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı ders-

ler arasından danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine

ilgili enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde

bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

(3) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki Üni-

versitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili üc-

retler ikili anlaşmalara uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli

Heyet tarafından belirlenir.

Kontenjanlar ve programlara kabul koşulları

MADDE 14 – (1) Anabilim/anasanat dalları her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda

açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını,

her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları ilgili

enstitüye önerirler. Öneriler ilgili enstitü kurulunda karara bağlanarak Rektörlüğe sunulur. Se-

nato tarafından onaylanan lisansüstü programları ve bu programlara kabul edilecek öğrenci

kontenjanları Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir. Kontenjanlara başvuru için istenen belgeler,

başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından her yarıyıl

başında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-

pılır.

(2) Herhangi bir lisansüstü programın açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı ilgili

enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet onayıyla belirlenir. Sayının bunun altında

kalması durumunda, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile söz konusu lisansüstü programı o

yarıyıl için açılmayabilir.
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(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul

kararı ile belirlenir; ancak ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim

kurulu kararıyla belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre lisansüstü öğrenimine ka-

bul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri,

ilgili enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

(2) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş,

anabilim/anasanat dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde

yetkili karar organı ilgili enstitü yönetim kuruludur.

(3) Değerlendirme sonucu lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, aka-

demik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü tarafından ilan edilen belgelerle enstitü mü-

dürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Adayın kesin kayıt işlemi ilgili enstitü yönetim

kurulu kararı ile yapılır.

(4) Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü öğ-

rencilik hakkını kazanamaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yap-

tırmakla yükümlüdürler.

(2) Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında il-

gili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ya da ilgili enstitü müdürlüğü tarafından doğrudan ya-

pılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danış-

manlarına onaylatmak ve bir nüshasını ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında

yapar. Danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren

ders kayıt formunu danışmanına onaylatır ve öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar ilgili

enstitü müdürlüğüne teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler de almış ol-

dukları dersler ile ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışman-

larına onaylatır ve bir nüshasını ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(4) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri ilgili enstitü yönetim

kurulunca kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta

sonuna kadar yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti ilgili enstitü yö-

netim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde danış-

manın onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.

(7) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders progra-

mında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması

gereken ders tekrar edilen derstir.
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(8) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve

öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Kayıt ye-

nilemeyen öğrencilere öğrencilik belgesi verilmez.

(9) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen

üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde normal öğrencilik haklarını kaybeder. Bu öğ-

renciler daha sonra ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu

ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma

ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

Dersler ve kredi transferi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü dersler, yüksek lisans ve doktora düzeyi olmak üzere iki

düzeyden oluşur. Bir doktora öğrencisine ihtiyaç halinde daha önce alınmamış olması kaydıyla

yüksek lisans düzeyi dersi aldırılabilir. Ancak bu derslerin toplam kredisi öğrencinin almakla

yükümlü olduğu toplam kredi miktarının %30’unu geçemez.

(2) Bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alınabilir.

(3) Dersler; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; zorunlu dersler, öğrenci-

nin almak zorunda olduğu dersler, seçmeli dersler ise danışmanının onayı ile ilgili kurullarca

önerilen dersler arasından seçerek alabilecekleri derslerdir. Söz konusu dersler, bir yarıyıllık-

tır.

(4) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerekti-

ğine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(5) Bir seçmeli derse, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sayının

altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğ-

renciler, açılan başka bir seçmeli derse beş gün içinde kayıt yaptırabilirler.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre

eksiltme koşulları, danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ancak sayılan kredi miktarı, öğrencinin alması gereken

toplam kredi miktarının %50’sini geçemez.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu

olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (70), doktora öğrencisinin ise (75) notu almış olması

gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak,

dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle dersi tek-

rarlamak ve başarmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine isterlerse danışmanlarının

ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı

ile diğer seçmeli dersleri alabilir.
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(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir

veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen başka seçmeli dersleri alabilir. Ancak

bu durumda yarıyıl başında danışmanın, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla il-

gili enstitüye bilgi vermesi zorunludur.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa

olsun en son alınan not esas alınır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için %70, uy-

gulamalı dersler için %80’dir.

(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların ge-

rektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla

yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların

sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca

öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve de-

vamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı veya bilgisayar

ortamında bildirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz. Öğ-

rencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve

benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-

maz.

(4) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir

dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin kredi değeri

MADDE 21 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı

ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri saatlerin toplamının yarısından oluşur.

(2) Derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile tespit edilir.

(3) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir, ancak bu derslere ilgili enstitü

kurul kararıyla AKTS kredisi verilebilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, kısa süreli

sınav ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü,

dönem ödevi ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri ya-

rıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından

belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarda, yarıyıl ve yılsonu faaliyetlerinin başarı notuna katkısı Se-

nato tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan ba-

şarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılma-

dıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.
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(4) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları

100 üzerinden verilir.

(5) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki

proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygu-

lamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir. Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma

yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabi-

lir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve ge-

çerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

ç) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan

sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce kaydı yapılan lisansüstü

öğrenciler için uygulanan, yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları

yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başa-

rısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. 

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı ortamda ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-

çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması gibi konularda YÖK tarafın-

dan belirlenen ilkelere uyulur.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğ-

retim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları,

akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sis-

temine girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 24 – (1) Geçerli bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerini

bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde enstitüye başvurur.

Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler

arasında kullanırlar. İkinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavına mazeret sı-

navı uygulanmaz.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların öğrenci bilgi sisteminde ila-

nından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili enstitü müdürlüğüne verilen

bir dilekçe ile yapılır.
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(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edi-

lirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa,

durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla

bildirilir.

(3)  İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün

içinde sonuçlandırılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 26 – (1) Bir dersin başarı notu, yarıyıl ve yılsonu faaliyetlerin birlikte değer-

lendirilmesiyle belirlenir.

(2) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 70, doktora

ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri;

doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak

gerekir.

(4) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır.

Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir: 

Harf Notu Katsayı Yüzdelik Not

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 70-74

DC 1,50 60-69

DD 1,00 50-59

FF 0,00 49 ve aşağısı

Başarı notları dışındaki harfler

MADDE 27 – (1) Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harf notları aşağıdaki

şekilde tanımlanır:

a) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamam-

layamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların

akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini ta-

mamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.

Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

b) NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. De-

ğerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

c) S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca;

kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile se-

minerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

ç) U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca;

kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız

olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.
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d) W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının

onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. Birinci sınıflar

dersten çekilemez. Ara sınıf öğrencileri bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir. W notu öğ-

rencinin ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak

zorundadır.

(2) Kurum içi yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları

derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not ortalamasına

dâhil edilir.

(3) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri öncelikle AKTS’ye uygun olarak

yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur. Bunlardan;

a) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile

o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda

aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

b) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri

ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm ders-

lerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(2) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki

üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa

olsun en son alınan not esas alınır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık derslerinin notları, lisansüstü

not ortalamasına katılmaz.

Kopya

MADDE 29 – (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya

çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o

biriminden FF notu verilir ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem ya-

pılır.

Programların açılması

MADDE 30 – (1) İlgili enstitü, YÖK’çe belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü

programlar yürütür. Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü

programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Programlar, anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Se-

natonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile açılır.

Öğretim dili

MADDE 31 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak; ilgili enstitü kurulunun öne-

risi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da

bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler Türkçe yazılır. İlgili anabilim/anasanat dalının
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önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına karar

verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda

ise dersler, yeterlik ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları, programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş

ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri

ve benzeri konulara ilişkin esaslar ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulunun

kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde,

yüksek lisansta dersler doktoralı öğretim görevlileri, ilgili anabilim/anasanat dallarında nite-

likleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri tarafından verilebilir. Gerekli görüldüğü

takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile görevlendirme yapılabilir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-

ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve

benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan

asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. 

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi

aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS

kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS kredileri he-

saplanır.

(6) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(8) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program

koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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(9) Enstitü tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını
ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan
ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir
adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da ya-
pılabilir. 

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 33 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
(2) Eğitim-öğretim ücretleri, program başına, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi

üzerine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi üç yarıyıl, tezli yüksek lisans

programlarının normal süresi dört yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlik programlarının normal
süresi sekiz yarıyıldır. Kayıtlı oldukları programda öğrenimlerini süresi içerisinde tamamlaya-
mayan öğrencilerden ayrıca ücret alınır.

(4) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini
ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Yarıyıl eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı si-
linen veya mezun olan öğrencilerin program başına ödemiş oldukları eğitim ve öğretim ücretleri
iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. 

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir se-
miner dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dö-
nemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez ça-
lışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci en geç danışman
atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Bunlardan; lisansüstü eğitim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan
seminer çalışması ders döneminde yapılır. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışmasını seminerin verileceği
yarıyılın ders kayıt formunda belirtir ve seminer dersi kaydını yapar.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden de seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
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Süre

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini başarı ile tamam-

layamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine

getiremeyen; azami süreler içerisinde ise, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına

girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Yüksek lisans programından süresinden önce

mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Tez danışmanı, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak,

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile atanır. Tezli yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim dalı

başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu

onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; öğretim üyeleri, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, ana-

sanat dalında ise nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman

atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer

üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir. İkinci tez danış-

manı, Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danış-

manının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme

talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya

getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni da-

nışman atanır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıtları danışmanları tarafından

yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim dalı başkanı tarafından

yürütülür.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması

halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve

söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) İlgili anabilim dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın

başında, ders kayıt haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu

ve tez programını ilgili anabilim dalı kurul kararı ile ilgili enstitüye önerir. Tez konusu ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.
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(9) Danışmanı, öğrencinin tezi ile ilgili araştırma ve çalışma aşamalarını içeren bir prog-

ram düzenler. Danışman, tez çalışmasını bu programın her aşaması sonunda yapacağı sınama-

larda gelişme raporu ile değerlendirir ve tezin başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek

enstitüye bildirir.

Seminer dersi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında

seminer dersine kayıt yaptırmak, aynı dönem içerisinde semineri sunmak ve teslim etmek zo-

rundadır.

(2) Seminer bitiminde sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Seminer sonucu

akademik takvimde belirtilen tarihte otomasyon sistemine girilir.

(3) Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun bir biçimde yazmak ve

tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri

de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden

oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Enstitü yönetimi, anabilim dalının

tez jürisi ile birlikte tez sınavı tarihi önerilerini onaylar. 

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüsha-

sını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı

olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gön-

derir.

(4) İlgili enstitü tezi sınav tarihini de bildiren yazı ekinde jüri üyelerine teslim eder.

Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğ-

renciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Sınav en fazla 90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, toplanamama neden-

leri, tez danışmanı tarafından aynı gün yazılı olarak ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla

ilgili enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir

aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili enstitü tarafından

belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız

bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen veya dü-

zeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans

programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Kabul edilmiş olan tez ve seminer tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından

yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer, ilgili enstitünün yazılı izni olma-

dan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için geçerli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden

uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim

kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-

meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans diploması

üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-

zuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde

yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hiz-

metine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde

geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.

Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla üniversite arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans program-

larından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge

ve diploma verilmez.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,

diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-

rilir.

2 Kasım 2016 – Sayı : 29876                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

(2) Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on
adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak
tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve ilgili anabilim dalı ku-
rulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üni-
versitedeki diğer enstitülerden de dersler alabilir.

Dönem projesi

MADDE 41 – (1) Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi en erken ikinci
yarıyılın başında alınır. Öğrenci, dönem projesi dersine alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılı bir rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Raporu başarısız
bulunan öğrenci, izleyen yarıyıl/yarıyıllarda dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırmak
ve bu yarıyıl/yarıyıllar sonunda da ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde dönem
projesine ilişkin yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

(2) Kabul edilmiş olan dönem projesi tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından
yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Dönem projesi, ilgili enstitünün yazılı izni olma-
dan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak
bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip bir
öğretim görevlisini en geç birinci yarıyıl sonuna kadar belirler. 

(2) Danışman, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, en geç birinci yarı-
yılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile atanır.

(3) Danışman; öğretim üyeleri, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, anasanat
dalında ise nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danış-
manının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da ilgili anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine
veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye
yeni danışman atanır.

(6) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması
halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve
söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.
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Süre

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilgili

enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci dönem projesinin cilt-

lenmiş en az iki kopyasını ve dönem projesinin istenen formatta iki adet elektronik kopyasını

projenin kabul tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Üniversite bünyesinde yazılan tüm dönem projeleri Üniversitenin tez ve proje yazım

kılavuzuna göre yazılmak zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge

ve diploma verilmez.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(6) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,

diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-

rilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilk iki dönem not ortalamasının

4 üzerinden en az 3 olması kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu du-

rumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla

tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, top-

lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi

adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
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kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS

kredisinden oluşur. Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Seminer çalışması ve tez çalışması

kredisizdir.
(3) Doktora programı dersleri, ilgili danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığı

ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden ve/veya Üniversitedeki diğer enstitülerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Doktora programları
ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başvuru ve kabul 

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile Senato ka-
rarı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşulu
ile Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına
başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bi-
limsel değerlendirme sınavı ve /veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesi ile başvuranlar
için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından düzenlenen yö-
netmelikle belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ilgili enstitüdeki anabilim ve ana
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı
aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.
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Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır. 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

renci için yedi yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngör-

düğü en az not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Lisans derecesi

ile doktora programına başvurmuş olanlardan, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 48 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını

ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir.

Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak tez danışma-

nının en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Senato tarafından belirlenen nite-

liklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğrenim kurumundan öğretim üyesi

danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,

başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atana-

bilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Yurt içi ve yurt dı-

şındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan

danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danış-

manının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme

talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya

getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni da-

nışman atanır.
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(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıtları danışmanları tarafından

yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim dalı başkanı tarafından

yürütülür.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması

halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve

söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci ye-

terlik sınavına ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği tarihlerde yılda en fazla iki kez girebilir.

Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci ya-

rıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken beşinci, en geç yedinci

yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-

navı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanının uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava

alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ensti-

tüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri

gerekir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek

lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans

tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora prog-

ramında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka il-

gili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-

munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi

ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya

ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bi-

tişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerek-

çelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişkisi ke-

silir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezler de ise düzeltme ile

birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar çoğaltarak danışma-

nına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye

teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazım programı raporunu alarak danışmana

ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-

sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Anabilim dalı,

tez jürisi önerisi ile birlikte tez sınavı tarihi önerisini de bildirir. İlgili enstitü,  tez jürisi ile bir-

likte sınav tarihini belirler. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

2 Kasım 2016 – Sayı : 29876                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



(4) İlgili enstitü tezi, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde jüri üyelerine teslim eder.

Tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonraki ilk on gün sınav yapılmaz. Jüri üyeleri, söz konusu

tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez

savunma sınavına alır.

(5) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından

toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye

bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi

geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak enstitü tarafından belirlenir ve jüri

üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-

şur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere

kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul

edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durum-

larında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu

karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-

rilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  Anabilim dalı başkanlığı,  en geç bir

ay içindeki bir tarihte yeni sınav gününü ilgili enstitüye bildirir. Bu savunmada da başarısız

bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-

lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli koşulları sağlamış olanlara tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

(8) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen ilgili enstitü ta-

rafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, ilgili enstitünün

yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az jüri üyesi sayısının iki fazlası kadar kopyasını ve

tezin tamamının istenen formatta iki adet elektronik kopyası ile Türkçe ve anabilim dalı baş-

kanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını ve

ilgili enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder.

Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta için-

de geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.

Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu

süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci, aranan koşulları yerine getirip tezini teslim

edinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde ilgili enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tara-
fından onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren bir ay içinde doktora tezinin bir kopyası enstitü tarafından
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,
diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-
rilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-
sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için, toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-
şuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygu-
lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört li-
sansüstü ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş sanatta yeterlik prog-

ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosu tarafından karar

verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-

bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile

yükseltilebilir. 

Süre

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 57 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser

ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte

belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını

enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci
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yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik

programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için,

başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı

Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalış-

malarını jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim

eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve

jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az Üniversite dışından öğretim üyesi olmak

üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.

Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bu-

lunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak

sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans
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derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser

ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlardan gerekli koşulları yerine geti-

renlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(8) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen ilgili enstitü ta-

rafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, ilgili enstitünün

yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-

lir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir. 

(4) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta ye-

terlik tezinin ciltlenmiş en az jüri üyesi sayısının iki fazlası kadar kopyasını ve tezin tamamının

istenen formatta iki adet elektronik kopyası ile Türkçe ve anasanat dalı başkanlığınca kabul

edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını ve enstitü tarafından

istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden

öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(5) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde

geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. 

(6) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anasanat dalın-

daki programın onaylanmış adı bulunur.

(7) İki veya daha fazla üniversite arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik programla-

rından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(8) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge

ve diploma verilmez.

(9) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(10) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,

diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-

rilir.
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Uzaktan eğitim programları

MADDE 60 – (1) YÖK kararı üzerine Üniversitede; lisansüstü uzaktan öğretim prog-

ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-

luyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-

pılma şekli, üniversiteler bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer

hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden

öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü mü-

dürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş ve ilgili enstitü yönetim

kurulunca kabul edilmiş olan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime

Üniversite tarafından ara verilmiş olması,

c) Mazeretini belgelendirmek şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine

ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ağır hastalığı ha-

linde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek

zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş

olması,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılarak, öğrencinin

eğitim-öğretimine ara vermiş olması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli

uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere git-

mesi, 

ğ) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 62 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili enstitü Yönetim Kurulu

kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu

süre içinde izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne

yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin

belgeleri ekler.
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(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi

halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek

zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi be-

lirtilir.

(6) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaş-

tırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı dondurulmaz.

(7) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine

katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden

sayılmaz.

(8) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden

öğrenimlerine devam eder.

(9) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler,  izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam

etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.

(10) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam

etmek istemeleri halinde, yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili enstitü

müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 63 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğ-

rencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış

olmak,

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılmış olmak,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak,

ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi,

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-

disinin yazılı müracaatı gerekir.

(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde ilgili enstitüde izledikleri dersleri ve al-

dıkları notları belirten belge verilir. Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde yüksek lisans

ve doktora programlarını başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-

navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Tebligat ve adres bildirme

MADDE 64 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sı-

rasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki

duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edi-

lerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştiği

halde, bunu bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin mevcut

adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 65 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kimlik kartı

MADDE 66 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı

verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğ-

renci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.

(3) Kimlik kartı yıpranan veya kaybolan öğrenciye, bir dilekçe ile ilgili enstitü müdür-

lüğüne başvurduğunda, bedeli karşılığında yeni kimlik kartı verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurullarının kararları

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 69– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler yaz öğretiminde, Üniversitede yaz okulu açılmadığı takdirde diğer yük-

seköğretim kurumlarından, bölüm/program başkanının onay verdiği dersleri ve/veya ilgili yö-

netim kurulu kararı ile tüm sınıflar seviyesinde toplamda en fazla 3 (üç) ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi akademik birimlerde öğrencilerin sınav not-

larının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sis-

temlerinden biri uygulanır.

(2) Mutlak ve Bağıl Değerlendirme Sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esas-

ları, Bağıl Değerlendirme Sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bun-

ların sınırları, başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/12/2012 28493

2- 4/12/2015 29552

3- 8/8/2016 29795

4- 29/8/2016 29816
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(3) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Siste-

mindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

(4) Üçüncü fıkradaki harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

b) DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı

(Geçer), değilse başarısız (Kalır),

c) FF: Derste başarısız,

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final ve bütünleme

sınavlarına girme hakkı yok,

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı,

e) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız,

f) M: Muaf, bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya her-

hangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı ka-

zanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları

ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 11827 İŞYERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE

DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR
STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/18)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Temmuz 2016) standardının tadilinin

uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 3 – (1) TS 11827 “İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum

Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar” standardı ile ilgili Tebliğ, 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.2.7
maddesi, Mart 2011 tarihindeki TS 11827 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik
Kurulunun 11/7/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil
metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 4 – (1) TS 11827/T4 Standardı kapsamında faaliyette bulunanların bu Tebliğ

hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 5 – (1) TS 11827/T4 (Temmuz 2016) standardı tadili, TSE merkez teşkila-

tından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden
ulaşılabilir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in 34 üncü maddesindeki
tabloda yer alan “Welspun Syntex Ltd.” ibaresi “AYM Syntex Ltd.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/46) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kap-
samında alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulması ve bu karara temel teşkil edecek
bilgi ve bulguların ortaya konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Afa: Afa Fermuar ve Düğme Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Ece: Ece Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
d) Emr: Emr Fermuar Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
e) Esmaş: Esmaş Kalıp Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
f) Fermaş: Fermaş Fermuar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
g) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ğ) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
h) İnci: İnci Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ı) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
i) Mt: Metreyi,
j) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
k) ÖEK: Önlemin etkisiz kılınmasını,
l) Roza: Roza Tekstil Fermuar Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
m) Sude: Sude Fermuar İmalat Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,
n) Titbaş: Tit Fermuar Titbaş Tekstil ve Konfeksiyon ve Ticaret Anonim Şirketini,
o) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ö) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
p) ÜFE: Üretici Fiyat Endeksini,
r) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
s) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli 9607.11 ve
9607.19 GTP’li “fermuarlar”ın ithalatında 3 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin
önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlem yürütülen NGGS sonucunda 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/29) ile uzatılmıştır.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ile mevcut ön-
lemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde
bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu kapsamda, bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu ürün-
de dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla yerli üreti-
cileri temsilen Ece ve Fermaş tarafından yapılan ve Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş
tarafından desteklenen başvuru üzerine, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) ile başlatılan
NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam
etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesi

çerçevesinde, başvuru sahibi Ece ve Fermaş ile başvuruyu destekleyen Afa, Emr, Esmaş, İnci,
Roza, Sude ve Titbaş firmalarının, YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, bu
firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bunların dışında
da yerli üreticilerin bulunduğu bilinmektedir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Genel

Müdürlük tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik itha-
latçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletile-
bilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Genel Müdürlük ile işbirliği içinde olmuş ve ge-

rektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 11 ithalatçı firmaya soru

formu gönderilmiş ve bu firmaların 5’inden cevap alınmıştır.
(6) Soruşturma döneminde ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen ÇHC’de yerleşik 13

üretici/ihracatçı firmaya soru formu gönderilmiş ancak ÇHC’de yerleşik üretici firmalardan
soru formunu yanıtlayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır. Yalnızca 1 tacir
firma tarafından soru formuna cevap verilmiştir.
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(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim 9/9/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin
Ankara Büyükelçiliği ile YÜD’e iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, taraflardan nihai bildirime ilişkin görüş alınamamıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-

lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu bildirimin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, 1-3 Ağustos 2016 tarih-

lerinde başvuru sahibi yerli üreticilerden Ece ve Fermaş firmalarının İstanbul’da bulunan üretim
ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2013-
31/12/2015 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP al-

tında sınıflandırılan “kayarak işleyen fermuarlar”dır.
(2) Fermuar, karşılıklı iki şerit üzerinde dizili dişler vasıtasıyla birbirine tutunan ve

tekstil ürünlerinde açma kapama ihtiyacı duyulan kısımlarda kullanılan bir tekstil yan sanayi
ürünüdür. Fermuarlar temel olarak diş kısmında kullanılan malzemenin türüne göre metal, ke-
mik ve polyester olmak üzere üç gruba ayrılır. Kemik fermuarın diş kısmı poliasetal olarak bi-
linen bir termoplastik kullanılarak enjeksiyon sistemi ile yapılır. Metal fermuarda dişler, çeşitli
büyüklüklerde yassı pirinç ve nikel tellerden yapılır. Renklendirme bu malzemeler üzerine ya-
pılır ve rengine göre kalay, gümüş, oksit gibi isimlendirilir. Polyester fermuarlarda ise misina-
dan mamul spiral dişler kullanılır. Fermuarların yapı olarak dipli, separe, kombi, X tipi, O tipi
gibi çeşitleri vardır.

(3) Soruşturma konusu fermuarlar konfeksiyon, ev tekstili ve saraciye ürünlerinde açma
kapama aparatı ve/veya aksesuar olarak kullanılmaktadır.

(4) Orijinal soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün
arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap
ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün ithal ürünle
benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Mevcut soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede,
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi
bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti ge-
çerliliğini korumaktadır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTP ve bu Tebliğin 24 üncü mad-
desinde yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak de-
ğişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada
hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil

eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten
kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas
soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için 13,73 ABD Doları/kg se-
viyesinde damping miktarı tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, 8 inci maddede belirtilen

gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde
zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve
gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göster-
gelerinin gelişimi incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan it-
halatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2013-2015 döneminde mik-

tar bazında artarak yıllar itibariyle sırasıyla 43,6 milyon mt, 58,3 milyon mt ve 63,3 milyon mt
seviyelerinde gerçekleşmiştir. Genel ithalat değer bazında ise aynı dönemde yıllara göre 13,3
milyon ABD Doları, 14,3 milyon ABD Doları ve 10,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleş-
miştir.

(2) Genel ithalatın birim fiyatı soruşturma döneminde düşmüş; yıllara göre sırasıyla
0,30 ABD Doları/mt, 0,25 ABD Doları/mt ve 0,16 ABD Doları/mt seviyelerinde gerçekleş-
miştir.

Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) 2013-2015 döneminde ÇHC’den ithalat miktar bazında yıllara göre

sırasıyla 4,7 milyon mt, 2 milyon mt ve 1,3 milyon mt olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat
değer olarak ise 1,7 milyon ABD Doları, 2,1 milyon ABD Doları ve 2 milyon ABD Doları ola-
rak gerçekleşmiştir. Buna göre, ÇHC’nin incelenen dönemde toplam ithalat içindeki payı yü-
rürlükteki önlemin de etkisiyle sırasıyla % 11, % 3 ve % 2 şeklinde gerilemiştir.

(2) İthal birim fiyatlar 2013 yılında 0,35 ABD Doları/mt iken 2014 yılında 1,03 ABD
Doları/mt, 2015 yılında ise 1,45 ABD Doları/mt seviyesine yükselmiştir. Söz konusu fiyat ar-
tışının sebebi, 2013 yılında ÇHC menşeli ithalatın büyük kısmının plastik dişli fermuarlardan
oluşurken, 2014 ve 2015 yıllarında, birim fiyat olarak daha yüksek olan metal dişli fermuar-
lardan oluşmasıdır.
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Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) 2013-2015 döneminde diğer ülkelerden ithalat miktar olarak yıllar

itibariyle sırasıyla 38,9 milyon mt, 56,3 milyon mt ve 61,9 milyon mt; değer olarak ise 11,6
milyon ABD Doları, 12,2 milyon ABD Doları ve 8,4 milyon ABD Doları seviyelerinde ger-
çekleşmiştir. Buna göre incelenen dönemde diğer ülkelerin toplam ithalat içi payı artmış; yıllar
itibariyle % 89, % 97 ve % 98 oranında gerçekleşmiştir.

(2) Diğer ülkelerden ithalatın birim fiyatları ise incelenen dönemde sırasıyla 0,30 ABD
Doları/mt, 0,22 ABD Doları/mt ve 0,14 ABD Doları/mt olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu çerçevede,
gözden geçirme döneminde yerli üreticilerin yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı
toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiş olup, veriler 2013 yılı 100
kabul edilerek endekslenmiştir.

(2) Soruşturma döneminde yurt içi fermuar pazarının büyüdüğü görülmektedir. Buna
göre, Türkiye benzer mal tüketim endeksi 2013 yılı 100 olarak alındığında, 2014 yılında 126’ya
yükselmiş, 2015 yılında da 124’e inmiştir.

(3) Aynı dönemde ÇHC’nin pazar payı endeksi 2013 yılında 100 olarak kabul edildi-
ğinde, 2014 yılında 33, 2015 yılında ise 22 seviyesine gerilemiştir.

(4) 2013 yılında 100 olarak kabul edilen üçüncü ülkelerin pazar payı endeksi 2014 yı-
lında 115’e, 2015 yılında da 129’a yükselmiştir.

(5) YÜD’ün pazar payı endeksi 2013 yılında 100 olarak alındığında, 2014 yılında 97,
2015 yılında da 98 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üreticilerin toplam pazar payı endeksi ise 2013
yılında 100 olarak alındığında, 2014 yılında 97, 2015 yılında da 92’ye gerilemiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabında 2013-2015 dönemine ilişkin

TÜİK verileri esas alınmıştır. Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının
YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, önlem ko-
nusu ülke olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın CIF bedeline en fazla ithalatın yapıldığı 9607.11
GTP’li metal dişli fermuarlar için uygulanan % 6,7 oranında gümrük vergisi ve % 3 oranında
gümrükleme masrafı eklenmiş ve önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulun-
muştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler men-
şeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi
mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde
edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem ko-
nusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda
kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Ağırlıklı ortalama ithal ve yurt içi satış fiyatlarına göre yapılan hesaplama sonucun-
da, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi
satış fiyatlarını 2013 döneminde % 1XX oranında kırdığı, 2014-2015 yıllarında ise fiyat kırıl-
ması oluşmadığı tespit edilmiştir.

(3) Önlem konusu ürüne ilişkin fiyat kırılması hesabına ek olarak, YÜD’ün olması ge-
reken iç piyasa satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatla-
rını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Fiyat baskısı hesabında yer alan YÜD’ün
olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün gözden geçirme döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama
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birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulunmuştur. Bulunan bu fiyat ÇHC men-
şeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC menşeli
önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fi-
yatlarını 2013 yılında % 1XX baskı altında tuttuğu, 2014-2015 yıllarında ise fiyat baskısı oluş-
madığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) Önleme konu ülke menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belir-
lenmesinde, YÜD’ü oluşturan firmaların 2013-2015 dönemine ait verileri konsolide edilerek
incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki değerler
TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmıştır.
Ayrıca YÜD’ün ekonomik göstergeleri, 2013 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2013 yılında 100 kabul edilen üretim miktar endeksi, 2014 yı-

lında 104, 2015 yılında ise 109 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe 2013 yılı için 100 kabul edilen kurulu kapasitesi

2014-2015 döneminde sırasıyla 101 ve 106 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için 100 kabul
edilen KKO endeksi ise aynı dönemde 103 seviyesine gelmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2013 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,

2014 yılında 122, 2015 yılında ise 121 olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde önlem konusu ürünün yurt içi satışlarının değeri reel olarak incelen-

diğinde, 2013 yılında 100 olan endeksin 2014 yılında 125 ve 2015 yılında 129 olarak gerçek-
leştiği görülmüştür.

3) YÜD’ün önlem konusu üründe yurt dışı satış miktar endeksi 2013 yılı için 100 kabul
edildiğinde 2014 yılında 121, 2015 yılında ise 135 olarak gerçekleşmiştir.

4) Önlem konusu üründe ihracatın değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2013 yı-
lında 100 olan endeksin 2014 yılında 156’ya, 2015 yılında ise 184’e yükseldiği tespit edilmiş-
tir.

c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün yurt içi satış birim fiyat endeksi 2013 yılında 100 iken 2014 yılında 103,

2015 yılında ise 107 olmuştur.
ç) Pazar payı
1) 2013 yılında 100 kabul edilen önlem konusu üründe YÜD’ün pazar payı endeksi

2014-2015 döneminde sırasıyla 97 ve 98 düzeyinde olmuştur.
d) Stoklar
1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2013 yılı için 100 kabul edilen

dönem sonu stok miktar endeksinin 2014 yılında 107, 2015 yılında da 68 seviyesinde olduğu
görülmektedir.

2) 2013-2015 döneminde stok çevrim hız endeksi ise 100, 114 ve 180 olarak gerçek-
leşmiştir.

e) İstihdam
1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi

2013 yılında 100 iken 2014 yılında 102, 2015 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.
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f) Ücretler
1) YÜD’ün aylık brüt işçi ücret endeksi 2013 yılı için 100 kabul edildiğinde, 2014 yı-

lında 102, 2015 yılında ise 119 düzeyinde olmuştur.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan verimlilik

endeksi 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 102 ve 112 olmuştur.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2013 yılı 100

olmak üzere 2014 yılında 102, 2015 yılında ise 107 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2013 yılı 100 olmak üzere 2014
yılında 117, 2015 yılında ise 108 düzeyindedir.

h) Nakit akışı
1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışlarından elde ettiği nakit akışı endeksi 2013 yılı

100 olarak alındığında 2014 yılında 149, 2015 yılında ise 154 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan aktif büyüklüğü en-

deksi reel olarak 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 110 ve 133 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
i) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hasılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 olan net kâr endeksi

2014-2015 yıllarında sırasıyla 317 ve 230 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen kâr/özsermaye endeksi 2013

yılında 100 iken 2014-2015 yıllarında sırasıyla 302 ve 182 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen kâr/aktif toplamı en-

deksi 2013 yılında 100 iken 2014-2015 yıllarında sırasıyla 263 ve 149 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 kabul edilen öz sermaye

büyüklük endeksi 2014-2015 yıllarında sırasıyla 95 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
k) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi

takip eden yıllarda sırasıyla 162 ve 796 olarak gerçekleşmiştir. Yenileme yatırım endeksi ise
2013 yılında 100 kabul edildiğinde 2014-2015 yıllarında sırasıyla 116 ve 133 olmuştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında 2013-2015 dönemi için ya-
pılan incelemede, YÜD’ün ilgili üründe üretim, satışlar, ücretler, verimlilik ve nakit akışı gibi
ekonomik göstergelerinde yürürlükteki önlemin etkisiyle iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, YÜD’ün yurt içi satışlardan birim kârlılığı, istihdam ve stoklarının
incelenen dönemde dalgalı seyir izlediği görülmektedir. Ayrıca, stok miktarının üretim mikta-
rına oranla oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunlara ilaveten YÜD’ün pazar payının, bü-
yüyen pazara ve yürürlükteki önleme rağmen artmadığı anlaşılmıştır.

(3) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, önlemin kalkması halinde YÜD üze-
rindeki zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ula-
şılmaktadır.
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ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana

Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelme-
sinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite
ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, UTM verileri kullanı-

larak incelenmiştir.
(2) Buna göre ÇHC’nin fermuar ihracatı miktar bazında 2011 yılında 91 bin ton (523

milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiş, ilerleyen yıllarda dalgalı bir seyir izleyerek 2015 yı-
lında yine 91 bin ton (717 milyon ABD Doları) seviyesine gelmiştir. Bu dönemde, yukarıda
da belirtildiği gibi, ÇHC’nin toplam dünya ihracatı içindeki payı yıllar itibariyle artış göster-
miştir. ÇHC’nin, 2011 yılında miktar bazında % 62 olan ihracat payını 2015 yılında % 66’ya
kadar yükselttiği görülmektedir.

(3) ÇHC’den yapılan ihracatın ortalama birim fiyatlarının ise 2011 yılında 5,7 ABD
Doları/kg seviyesinden 2015 yılında 7,9 ABD Doları/kg seviyesine yükseldiği fakat buna rağ-
men dünya ortalama ihraç fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) ÇHC’nin fermuar pazarında miktar bazında 2015 yılında % 66’lık payı ile en büyük
ihracatçı olduğu ve ihraç birim fiyatlarının dünya fiyatlarının oldukça altında kaldığı göz önüne
alındığında, önlem konusu üründe ciddi ihracat kapasitesine sahip olduğu ve önlemin sona er-
mesi durumunda söz konusu kapasitenin bir kısmını yeniden Türkiye’ye yönlendirebileceği
değerlendirilmektedir.

(5) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, ÇHC’nin önlem konusu üründe toplam ih-
racat kapasitesinin yüksek olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi ihracat kapasitesinin
bulunduğu, öte yandan, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların
önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping
marjının önemli oranlarda olduğu dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde
dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendi-
rilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Önleme konu fermuarlar, Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat

kalemlerinden olan konfeksiyon, ayakkabı, saraciye ve ev tekstili sektörleri için girdi niteli-
ğindedir. Anılan sektörlere olan talep fermuar talebi üzerinde belirleyici olmaktadır.

(2) Dolayısıyla, söz konusu sektörlerde meydana gelen talep artışları ve değişimleri,
önleme konu fermuarların talebini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak göze çarpmak-
tadır. Talebi etkileyen diğer önemli unsur ise fiyattır.

(3) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer
üründe şikâyet sahibi firmaların soruşturma konusu ürüne ilişkin ekonomik göstergelerindeki
bozulmanın yurt içinde diğer üreticilerle olabilecek rekabet şartlarından kaynaklanmadığı, ben-
zer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılık yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dik-
kate alındığında, YÜD’ün içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki ne-
densellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut
olmadığı değerlendirilmiştir.

Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                                 2 Kasım 2016 – Sayı : 29876



YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler neticesinde, önlem konusu ürünün ÇHC’den

ithalatının önlemin etkisiyle azaldığı, tüketiminin ise artmaya devam ettiği görülmektedir. Bu
dönemde diğer ülkelerden ithalatın pazar payının oldukça arttığı, YÜD’ün pazar payını büyüyen
pazara ve önleme rağmen arttıramadığı, yerli üretimin toplam pazar payının ise düşmekte ol-
duğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yurt içi piyasada yürürlükteki önlemin kalkması halinde
ÇHC’den dampingli ithalatın tekrar artacağı düşünülmektedir.

(2) YÜD’ün ilgili ürün için ekonomik verilerinin incelenmesinden, soruşturma döne-
minde üretim, satışlar, ücretler, verimlilik ve nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde yürür-
lükteki önlemin etkisiyle iyileşmeler olduğu; yurt içi satışlardan birim karlılığı, istihdam ve
stoklarının dalgalı seyir izlediği, pazar payının ise yürürlükteki önleme rağmen artmadığı gö-
rülmektedir. Bu kapsamda, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin bir kısmında soruşturma döne-
minde iyileşmeler görülmekle birlikte, zararın tam olarak ortadan kalkmadığı ve önlemin ortadan
kalkması durumunda devamının ya da tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(3) ÇHC’nin ilgili üründe yerleşik kapasitesi ve ihracat potansiyeline ilişkin veriler in-
celendiğinde, ülkenin dünya ihracatında birinci sırayı aldığı, ihracatının soruşturma döneminde
önemli oranda arttığı ve ihraç birim fiyatlarının diğer ülkelerin oldukça altında kaldığı görül-
mektedir. Bu çerçevede, ÇHC’nin önlem konusu üründe önemli ihracat kapasitesine sahip ol-
duğu ve bu kapasitesini rahatlıkla yeniden Türkiye’ye yönlendirebileceği, ayrıca önlemin yü-
rürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını
yansıtacak olan esas soruşturma tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu an-
laşılmaktadır.

(4) Tüm bu hususlar ışığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingli it-
halatın ve YÜD üzerinde bu ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden
meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde,

yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin
veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile, 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İt-
halatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) çerçevesinde uygu-
lanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda yer alan şekilde değiştirilmeden uy-
gulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 24 üncü maddesinde gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen
miktarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/44)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2015 tarihli ve 29517 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/47) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının
tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Depar Deri: Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ç) Doğuş Suni Deri: Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
d) Flokser: Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
g) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile ÇHC menşeli ve 5903.20.10.10.00,
5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’i altında kayıtlı “mensucat,
poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ
Suni Deri)” için sırasıyla 1 ABD Doları/Kg, 1 ABD Doları/Kg, 2,2 ABD Doları/Kg ve 2,2 ABD
Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem alınarak yürürlüğe konulmuştur.

(2) İlk nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda; 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/28) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya de-
vam edilmesine karar verilmiştir.
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(3) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile bir NGGS açılmaması halinde ön-
lemin önlem bitiş tarihinde yürürlükten kalkacağı, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dam-
pingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir
NGGS açılması talebiyle başvurulabileceği belirtilmiştir.

(4) Bu kapsamda, Depar Deri şikâyetçi firma olarak, Flokser ve Doğuş Suni Deri ise
şikayeti destekleyen firmalar olarak NGGS açılması talebiyle başvuruda bulunmuşlardır.

(5) Söz konusu başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00,
5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan
“mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/di-
ğerleri (PÜ Suni Deri)”ne yönelik olarak 30/10/2015 tarihli ve 29517 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/47) ile
bir NGGS başlatılmış ve soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2013–31/12/2015 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak be-
lirlenmiştir.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 6 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

çerçevesinde başvuru sahibi Depar Deri ve başvuruyu destekleyen Flokser ve Doğuş Suni De-
ri’nin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsili haiz olduğu tespit
edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün tespit

edilen ithalatçılarına, ÇHC’de bilinen yerleşik üretici/ihracatçılara ve anılan ülkede yerleşik
diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliğine so-
ruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerek-

tiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(4) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili

tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
(5) Soruşturma döneminde ithalat yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gön-

derilen firmalardan beş ithalatçı firma soru formunu yanıtlamıştır.
(6) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.

ÇHC Ankara Büyükelçiliğinden Bakanlığa intikal eden herhangi bir görüş olmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-

nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim, 9/9/2016 tarihinde ÇHC Ankara Büyükelçiliği ve işbirliği içinde olan tüm ilgili ta-
raflara iletilmiştir.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş; mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında somut, nesnel ve kanıtlanabilir nitelikte olan-
larına ilişkin olarak bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, koagüle işlemi kapsamında mensucatın üze-

rine poliüretan kaplanması suretiyle elde edilen bir çeşit sentetik kumaş olup, suni deri üreti-
minde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır. Aşınmaya dayanıklılık, hava geçirme, diki-
lebilme ve yapıştırılabilme özellikleri dolayısıyla koagüle ile üretilen PÜ suni deriler bu özel-
likleri taşımaktadır. Görünüm ve yapı olarak doğal deriye çok yakın özelliklere sahip olan PÜ
suni deriler de ayakkabı sanayiinde ayakkabı sayası olarak, saraciye sektöründe çanta ve valiz
imalinde, mobilya ve otomotiv sektörlerinde döşeme malzemesi olarak çok yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bunun yanında, ince ve yumuşak koagüle işlemiyle imal edilen derilerin kon-
feksiyon sanayinde kullanımı da giderek artmaktadır.

(2) PÜ suni deri esaslı ürünler sıhhi ve ekolojik olmaları, nefes alabilirlik, yumuşaklık,
teknik değerler ve görünüm yönlerinden doğal deriye çok yakın özellikler taşıması nedeniyle
tercih edilmektedir. Genel anlamda ürünün teknik ve fiziki özelliklerine göre kullanılan kim-
yasallar ve boyaların özelliklerine, spesifikasyonlarına göre ürünün maliyeti değişmektedir.

(3) PÜ suni derinin üretiminde öncelikle, ürünün kalitesine bağlı olarak uygun formü-
lasyonda karışımlar kazanlarda hazırlanmakta ve yine üretilecek ürünün kalitesi ve kullanım
yerine göre uygun bez, keçe, tela veya “nonwoven” seçilmektedir. Koagüle makinesinde bu
taşıyıcı zeminlerin üzerine hazırlanan karışım sıvama veya daldırma yöntemi ile temas ettiril-
mekte, bunun sonrasında üzeri hamurlu taşıyıcı zemin koagüle banyosuna alınmakta ve burada
hamurun taşıyıcı zemin üzerinde pıhtılaşması sağlanmaktadır.

(4) Pıhtılaşma ile birlikte oluşan cildin yıkama banyolarında iyice yıkanarak içerdiği
solventten arındırılması ise bir sonraki aşamadır. Ürün kuruduktan sonra, istenen görünümü
elde etmek için diğer proseslerde de işlem görebilmektedir. Bu prosesler; zımpara makinesi,
gofraj makinesi ya da sıvama hattı olabilmektedir. Ürün, bu proseslerden birinde işlem göre-
bileceği gibi bir kaçında da işlem görebilmektedir.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP’ler ve ekli tabloda yer alan eşya tanımla-
rıdır.

(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında
ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teş-
kil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel Açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde damping marjına ilişkin

yeni bir değerlendirme gerçekleştirilmemiş olup, esas soruşturmada tespit edilen damping mar-
jı, soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kabiliyeti ve önlemin yürürlükten kaldırılması
halinde bu ülkeden gerçekleşen ihracatın Türkiye’ye yönelme ihtimali değerlendirilmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı
MADDE 10 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemin uygulan-

madığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampinge konu ithalatın muhtemel sevi-
yesini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC
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menşeli olanlarına yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2005/2) ile tamamlanan damping soruşturmasında damping marjı, nispi olarak CIF bedelin
%107,72’si oranında bulunmuştur. Damping marjı mutlak olarak 3,03 ABD Doları/Kg olarak
hesaplanmıştır.

Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kabiliyeti
MADDE 11 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyetine ilişkin değerlendir-

meler, UTM’nin dış ticaret verilerine dayanılarak ve 5903.20 tarife kodu üzerinden yapılmıştır.
Söz konusu istatistik verileri soruşturma konusu ülkenin söz konusu üründeki üretim kapasi-
tesine gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin soruşturma konusu üründe dünyada ana
tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre, ÇHC’nin 2013-2015 yılları ara-
sında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %37,45, %37,14 ve %38,60 olarak
gerçekleşmiştir.

(3) UTM’nin verilerinde dünya ihracatı miktar olarak yer almadığından, ÇHC’nin mik-
tar bazında dünya ihracatından aldığı pay hesaplanamamıştır. Bununla birlikte, miktar birimi
ton olarak yer alan UTM’nin verileri incelendiğinde ÇHC’nin dünyaya yaptığı ihracat 2013
yılında 349 bin ton iken 2014 yılında 382 bin tona, 2015 yılında ise 393 bin tona yükselmiştir.

Soruşturma konusu ülkenin dünya ihracat fiyatı
MADDE 12 – (1) UTM verilerine göre 5903.20 tarife pozisyonunda kayıtlı PÜ suni

derinin dünya ortalama ihraç fiyatları yer almamakla birlikte, söz konusu pozisyonda dünyanın
en önemli ihracatçısı olan ÇHC’nin 2015 yılında ton başına ihracat fiyatı 5.466 ABD Doları
iken, ÇHC’den sonra anılan pozisyondaki diğer önemli ihracatçılar olan Çin Tayvanı, Güney
Kore ve ABD’nin 2015 yılında ton başına ihracat fiyatları sırasıyla 9.299 ABD Doları, 14.491
ABD Doları ve 16.475 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu ürünün ihracatının Türkiye’ye yönelebilmesine ilişkin
değerlendirme

MADDE 13 – (1) ÇHC’nin hali hazırda önemli bir ihracat kapasitesi olduğu, yakın
coğrafyada gelişen pazarların etkisiyle PÜ suni derinin kullanıldığı ürünlerdeki yurt dışı talebin
artması neticesinde, soruşturma konusu ürüne ilişkin talebin artabileceği ve bu meyanda mer’i
önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC menşeli ihracatın Türkiye piyasasına yönelebile-
ceği hususları değerlendirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalının eko-

nomik göstergeleri ile soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruş-
turma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat kırılması 2013-2015 dönemi
için incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan it-
halatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2013-2015 döneminde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2013 yılında 11.291.842 M2 olan ithalatın, 2014
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yılında 14.095.814 M2ye, 2015 yılındaysa 14.494.092 M2ye yükseldiği görülmektedir. İthalatın
değeri ise 2013 yılında 50.797.859 ABD Doları iken 2014 yılında 58.917.953 ABD Dolarına
yükseldiği, 2015 yılındaysa bu seviyeden 53.217.946 ABD Dolarına gerilediği tespit edilmiştir.

(2) 2013 yılında 4,50 ABD Doları/M2 olan ithalat birim fiyatlarının, 2014 yılında 4,18
ABD Doları/M2ye, 2015 yılındaysa 3,67 ABD Doları/M2ye gerilediği görülmektedir.

Soruşturma konusu ülkeden ithalat
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde,

2013 yılında 4.580.789 M2 olarak gerçekleşen ithalatın, 2014 yılında 7.053.439 M2ye yüksel-
diği, 2015 yılındaysa bu seviyeden 6.816.271 M2ye gerilediği görülmektedir.

(2) Değer olarak ÇHC menşeli ithalat ise 2013 yılında 10.516.869 ABD Doları iken
2014 yılında 15.153.221 ABD Dolarına yükselmiş, 2015 yılındaysa bu seviyeden 13.605.495
ABD Doları seviyesine gerilemiştir.

(3) Söz konusu ülkeden yapılan ithalatın birim fiyatlarının ise 2013 yılında 2,30 ABD
Doları/M2 iken, 2014 yılında 2,15 ABD Doları/ M2ye, 2015 yılındaysa 2,00 ABD Doları/ M2ye
gerilediği tespit edilmiştir.

(4) ÇHC’nin miktar temelinde toplam ithalat içindeki payı ise 2013 yılında %40 iken,
2014 yılında %50’ye yükselmiş, 2015 yılındaysa %47 seviyesine gerilemiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden yapılan ithalatı ince-

lendiğinde, 2013 yılında 6.711.053 M2 olarak ithalat gerçekleşmişken, 2014 yılında ithalatın
7.042.375 M2ye, 2015 yılındaysa 7.677.821 M2ye yükseldiği görülmektedir.

(2) Değer olarak üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 2013 yılında 40.280.990 ABD Doları
iken 2014 yılında 43.764.732 ABD Dolarına yükselmiş, 2015 yılındaysa bu seviyeden
39.612.451 ABD Doları seviyesine gerilemiştir.

(3) Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatının ise 2013 yılında 6,00 ABD
Doları/ M2 iken, 2014 yılında 6,21 ABD Doları/ M2ye yükseldiği, 2015 yılındaysa bu seviyeden
5,16 ABD Doları/ M2ye gerilediği tespit edilmiştir.

(4) Üçüncü ülkelerin miktar temelinde toplam ithalat içindeki payı ise 2013 yılında
%60 iken, 2014 yılında %50, 2015 yılındaysa bu seviyeden %53 seviyesine çıkmıştır.

Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için,

söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağ-
lamda, şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel
ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2013 yılında 100 birim
iken, 2014 yılında 88 birime gerilemiş, 2015 yılındaysa bu seviyeden 95 birime yükselmiştir.
Genel ithalat ise 2013 yılındaki 100 birim seviyesinden, 2014 yılında 125 birime, 2015 yılın-
daysa 128 birime yükselmiştir.

(3) Buna karşın, yerli üretim dalının pazar payı; 2013 yılında 100 birim, 2014 yılında
36 birim, 2015 yılında ise 45 birim seviyesinde oluşmuştur.

(4) ÇHC pazar payı, 2013 yılında 100 birim iken, 2014 yılında 174 birim, 2015 yılında
157 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(5) Üçüncü ülkeler pazar payı 2013 yılında 100 birim iken, 2014 yılında 119 birim,
2015 yılında 121 birim olarak tezahür etmiştir.
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Fiyat kırılması
MADDE 19 – (1) Soruşturmaya konu olan ürünün ithalatının Türkiye piyasasına giriş

fiyatının yerli üretim dalı yurt içi satış fiyatı üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla yapılan
fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatına %2 oranında gümrükleme
masrafı ve %8 oranında gümrük vergisi eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasa-
sına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda soruş-
turma konusu ülke menşeli ürünün ithalatının Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde
olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla söz konusu fiyata dampinge karşı
önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatın yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt
içi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim da-
lının ağırlıklı iç satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) 2015 yılı için yapılan hesaplama sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürü-
nün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatının yerli üretim dalının iç satış fiyatını CIF değerin
%10x’ine karşılık gelen değerde kırdığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde Depar

Deri’nin soruşturma konusu ürüne ait 2013-2015 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yö-
netmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, yerli üretim dalının durumu incelenirken
gözden geçirme dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, kapasite, kapasite kullanım oranı,
yurt içi satışlar, ihracat, stoklar, istihdam, verimlilik, maliyet, karlılık, nakit akışı, pazar payı
başta olmak üzere temel göstergeleri değerlendirilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2013 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının benzer üründe 2013 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi,

2014 yılında 77 birim, 2015 yılındaysa 113 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Gözden geçirme döneminde üretim kapasitesi sabit kalmıştır.
3) KKO 2013 yılında 100 birim iken 2014 yılında 77 birim, 2015 yılındaysa 113 birim

olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2013 yılında 100 birim olan yurt içi satış

miktar endeksi, 2014 yılında 125 birim, 2015 yılındaysa 143 birim olarak tezahür etmiştir.
2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2013 yılında 100 birim olarak alın-

dığında 2014 yılında 135 birim, 2015 yılındaysa 166 birim olarak gerçekleşmiştir.
3) Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının birim fiyatları ise 2013 yılı 100 birim, 2014

yılında 108 birim, 2015 yılındaysa 117 birim olarak oluşmuştur.
4) Yerli üretim dalının yurt dışı satışları ise miktar olarak 2013 yılı 100 birim, 2014 yı-

lında 28 birim, 2015 yılındaysa 83 birim olarak gerçekleşmiştir.
5) İhracatın değer temelindeki gelişimi ise 2013 yılı 100 birim olmak üzere 2014 yılında

21 birim, 2015 yılındaysa 66 birim olarak oluştuğu görülmektedir.
6) İhracatın birim fiyatları ise 2013 yılı 100 birim 2014 yılında 74 birim, 2015 yılın-

daysa 80 birim olarak gerçekleşmiştir.
c) Stoklar ve Stok Çevrim Hızı
1) 2013 yılında 100 birim olan dönem sonu stok miktarı 2014 yılında 299 birim, 2015

yılındaysa 525 birim seviyesine ulaşmıştır.
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2) 2013 yılında 100 birim olan stok çevrim hızı 2014 yılında 26 birim, 2015 yılında 21
birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) İstihdam
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam doğrudan işçi sayısı endeksi 2013

yılı 100 birim iken 2014 yılında 83 birim, 2015 yılındaysa 73 birim olarak oluşmuştur.
d) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2013

yılında 100 birim olarak alındığında, 2014 yılında 92 birim, 2015 yılındaysa 155 birim sevi-
yesinde tezahür etmiştir.

e) Maliyetler ve kârlılık
1) Yerli üretim dalının benzer üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2013 yılında

100 birim olmak üzere 2014 yılında 98 birim, 2015 yılındaysa 110 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının benzer üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2013 yılında -100 birim, 2014
yılında -16 birim ve 2015 yılında -52 birim olarak oluşmuştur.

3) Yerli üretim dalının yurt dışı ürün birim karlılık endeksi 2013 yılında 100 birim iken
2014 yılında -104 birim, 2015 yılındaysa -141 birim olarak gerçekleşmiştir.

4) Yerli üretim dalının yurt içi ve yurt dışı satışlardan yaptığı toplam birim karlılığı
2013 yılında 100 birim iken, 2014 yılında -290 birim, 2015 yılındaysa -770 birim olarak tezahür
etmiştir.

5) Yerli üretim dalının toplam karlılık endeksi 2013 yılında 100 birim iken, 2014 yılında
-222 birim, 2015 yılındaysa -867 birim olarak oluşmuştur.

f) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının nakit akışı endeksi 2013 yılında 100 birim, 2014 yılında -90 bi-

rim, 2015 yılında -401 birim olarak gerçekleşmiştir.
g) Firma net satış toplamı
1) 2013 yılında 100 birim olan yerli üretim dalının firma net satış toplamı, 2014 yılında

85 birim, 2015 yılında 81 birim olarak oluşmuştur.
ğ) Toplam Amortisman ve Ürün Amortismanı
1) Yerli üretim dalının benzer üründe toplam amortismanı 2013 yılında 100 birim iken,

2014 yılında 54 birim, 2015 yılında 53 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının benzer üründe ürün amortismanı 2013 yılında 100 birim iken,

2014 yılında 45 birim, 2015 yılında 72 birim olarak oluştuğu görülmektedir.
h) Pazar payı
1) 2013 yılında 100 birim olan yerli üretim dalının pazar payı, 2014 yılında 36 birim,

2015 yılındaysa 45 birim olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Ekonomik göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yerli

üretim dalının üretim miktar endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt içi satış miktar endeksinde
artış; stok miktar endeksinde artış, stok çevrim hızı endeksinde gerileme, ortalama birim ticari
maliyet endeksinde artış, toplam karlılık endeksinde düşüş, firma net satış toplamı, doğrudan
işçi sayısı, nakit akışı ve toplam amortisman endeksinde bozulma gözlemlenmiştir.

(2) Bu çerçevede, yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya olduğu değerlendiril-
miştir.
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ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana

Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi

Dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesine ilişkin belirlemeler
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona

ermesi halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli
ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

(2) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemlerin uygulanmadığı ortamda
ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampinge konu ithalatın muhtemel seviyesini göstermesi
açısından önem taşımaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarına
yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile tamam-
lanan damping soruşturmasında damping marjı, nispi olarak CIF bedelin %107,72’si oranında
bulunmuştur. Damping marjı mutlak olarak 3,03 ABD Doları/Kg olarak hesaplanmıştır.

(3) Soruşturma konusu ürüne ilişkin dünyanın en önemli ihracatçısı olan ÇHC’nin değer
bazında dünya ihracatından aldığı payın 2013-2015 yılları arasında sırasıyla %37, %37 ve %39
olarak gerçekleştiği, miktar bazında ihracatının ise 2013 yılında 349 bin ton iken, 2014 yılında
382 bin tona, 2015 yılında 393 bin tona eriştiği, 2015 yılında ton başına ihracat fiyatı açısından
bakıldığında, anılan üründeki en önemli ihracatçılar olan Çin Tayvanı, Güney Kore ve ABD’ye
kıyasla daha düşük bir ihracat fiyatına sahip olduğu, yakın coğrafyada gelişen pazarların etki-
siyle soruşturma konusu ürünün kullanıldığı nihai ürünlerdeki yurt dışı talebin artması netice-
sinde, soruşturma konusu ürüne ilişkin talebin artabileceği ve bu meyanda mer’i önlemin yü-
rürlükten kalkması halinde ÇHC menşeli ihracatın Türkiye piyasasına yönelebileceği hususları
değerlendirilmiştir.

Zararın devamı veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 23 – (1) Değerlendirme çerçevesinde, gözden geçirme dönemi boyunca

ÇHC’nin ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda
en büyük ihracatçı konumunda olduğu, ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının
tüm ülkelerden gerçekleşen ihracatın ağırlıklı ortalama fiyatının altında oluştuğu ve ÇHC men-
şeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatının yerli üretim dalının iç satış fiyatını kırdığı göz-
lemlenmiştir.

(2) Bu Tebliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının üretim miktar endeksi,
kapasite kullanım oranı, yurt içi satış miktar endeksinde artış; stok miktar endeksinde artış,
stok çevrim hızı endeksinde gerileme, ortalama birim ticari maliyet endeksinde artış, toplam
karlılık endeksinde düşüş, firma net satış toplamı, doğrudan işçi sayısı, nakit akışı ve toplam
amortisman endeksinde bozulma gözlemlenmiştir. Söz konusu tespitler kapsamında yerli üretim
dalının olumsuz nitelik taşıyan göstergelerinde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya
kaldığı değerlendirilmiştir.

Diğer Unsurlar
MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra

soruşturma konusu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla
tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tara-
fından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, gözden geçirme dö-
neminde soruşturma konusu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve soruşturma konusu
ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği izlenmiştir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda, soruşturma konusu ülkenin söz

konusu ürün bakımından küresel pazarda en büyük ihracatçı konumunda olduğu, Türkiye’ye
yönlendirebileceği ciddi ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması duru-
munda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas
soruşturmada tespit edilen damping marjının önemli seviyede olduğu, önlemin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle soruşturma konusu üründe yerli üretim dalının
üretim miktar endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt içi satış miktar endeksinde artış gerçekle-
şirken; stok miktar endeksinde artış, stok çevrim hızı endeksinde gerileme, ortalama birim
ticari maliyet endeksinde artış, toplam karlılık endeksinde düşüş, firma net satış toplamı, doğ-
rudan işçi sayısı, nakit akışı ve toplam amortisman endeksinde bozulma görüldüğü, zarar in-
celeme dönemi içinde soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının
iç satış fiyatını kırdığı dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam
etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 26 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/28) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda be-
lirtilen şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu,

madde tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/639 
KARAR NO : 2015/680 
Mahkememizce Mehmet CANDAN hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 

açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 12/05/2015 tarihinde verilen 2012/639 
Esas, 2015/680 sayılı kararı ile sanık Mehmet CANDAN'ın (Kerim ve Naime oğlu, 22/06/1962 
doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Veliefendi mah/köy nüfusuna kayıtlı) hakkında Resmi Belgede 
Sahtecilik suçundan CMK'nun 223/2.e maddesi uyarınca Beraatine karar verildiği, sanığın bilinen 
tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı 
ve kararın sanık Mehmet CANDAN'a tebliğ edilemediğinden, Mahkememiz hükmünün 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28/1. maddesi gereğince RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün 
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İlan giderlerinin adı geçen sanıktan 
tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 8824 

—— • —— 
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/10 
KARAR NO : 2016/378 
Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal, Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 26/05/2016 tarihli ilamı ile 510, 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi 
gereğince 4 AY BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 4 
AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hacı Halil ve Cennet oğlu, 13/01/1962 doğumlu, Tokat, 
Merkez, Cemalettin mah/köy nüfusuna kayıtlı ASIM YORULMAZ tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 

HÜKÜM: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere: 
A - l - Sanığın sübut bulan katılana hakaret suçundan eylemine uyan TCK 125/2 maddesi 

delaletiyle TCK 125/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, sanığın kastının 
yoğunluğuna göre hapis cezası tercih edilerek ve aynı nedenlerle alt sınırdan uzaklaşılmak 
suretiyle takdiren ve teşdiden 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın dosya kapsamında gözlemlenen kişilik yapısı itibariyle ileride birdaha suç 
işlemekten çekineceğine dair mahkememize olumlu kanaat gelmediğinden, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına takdiren yer olmadığına, 

3 - Sanık hakkında TCK.'nun 53. maddesinin uygulanmasına, 
B - Sanığın müştekiye gönderdiği mesaj içeriklerinde yer alan ifadelerin tehdit nitelikli 

olmadığı, hakaret nitelikli olduğu anlaşılmakla tehdit suçu açısından CMK 223/2-b maddesi 
gereğince BERAATİNE, 

C - Sanığın kiralama sözleşmesinde imzasının bulunmadığı ve aracı kiralayan konumunda 
olmadığı dosya kapsamından anlaşılmakla, güveni kötüye kullanma suçundan CMK 223/2-b 
maddesi gereğince BERAATİNE, 

D - Beraat kararları yönünden yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde 
bırakılmasına, 

E - Sanığın sarfına neden olduğu 3 davetiye giderinden ibaret 21 TL, 3 posta gideri 9 TL 
olmak üzere toplam 30 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına, 

Dair; müşteki ve sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir hafta 
içinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir 
dilekçe veya zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Yargıtay'da 
temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 8822 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızda Genel Müdürlük Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç 

kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 9611/1-1 

————— 
ARAÇ KİRALANACAKTIR 

1 - Fabrikamızda Yönetim Kurulu Başkanlık Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 
araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 -74 9612/1-1 

————— 
BÖREK KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 50.000 Adet Börek Kutusu teklif 
alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 9613/1-1 

————— 
14 + 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 

1 - Fabrikamızca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 14+1 minibüs, teklif alma yoluyla 
kiralanacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 9614/1-1 



2 Kasım 2016 – Sayı : 29876 RESMÎ GAZETE Sayfa : 325 

 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) adet (2 Aylık) araç kiralanması teklif alma 

yoluyla kiralanacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 -74 9615/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 
Başkanlığından:  

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşine ait 
31.10.2016 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın aşağıdaki maddeleri;  

4. Maddesinin B bendinin 4. Maddesinin; 
“4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 
Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII grubu yapım işleridir.”  

4. Maddesinin F bendinin; 
“F) Keşif bedelinin %7 'si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.”  

8. Maddesinin; 
“8- İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu 
açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Şair Nabi 
Mh. Cumhuriyet Cad. Prestij İş Mrk. Kat 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 
1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 
Şanlıurfa Halkbank İpekyolu Şubesi TR39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN numaralı hesabına 
yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat 
(1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.”  
Şeklinde düzeltilmiştir. 
İlan olunur. 9556/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/453717 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
1. BÖLGE: 22.500 m 
Niğde-Çamardı-Bereketli, Burdur-Merkez-Bucak-Çendik-Suludere, Akyaka, Soğanlı-

Karacaören, Kozluca, Afyonkarahisar-Sandıklı-Manastır Tepe Karotlu Maden Sondajı 
2. BÖLGE: 61.500 m 
Çanakkale-Lapseki-Çam T., Çatal T., Dedeler D., Çanakkale-Bayramiç-Kayalı Tepe, 

Tarla Tepe, Sakar Dağı, Balıkesir-Havran-Kara T., Pirem T. ve Boğa Tepe, Balıkesir-Gömeç-
Taşlık Tepe, Serenli Tepe, Taşlık Düzü Mevkii, İzmir-Bergama-Çamlıkkıran Dere, Çamkıran 
Tepe, Çamlıgedik Tepe ve Sarıpınar Tepe, Balıkesir-İvrindi-Güre Tepe, Zorlu Tepe, Manisa-
Soma-Maden Dere, Kara Dere, Kocakozakçı Tepe Karotlu Maden Sondajı, 

3. BÖLGE: 20.000 m 
Kırklareli-Demirköy-Vize-Balaban-Poliçe Karotlu Maden Sondajı, 
4. BÖLGE: 18.150 m 
Kütahya-Domaniç-Karamanlar, Çankırı-Kastamonu-Bayramören-Araç-Bahceçik-Karakaya, 

Kırıkkale-Keskin-Dağsolaklısı-Maşat-Çaltepeler-Canlıtepe, Kırıkkale-Karakeçili-Sülübük-Tülüce 
Tepe, Kayseri-Felahiye-Özvatan-Silahtar, Sivas-Merkez-Karaçayır Köyü, Eskişehir-Sivrihisar-
İstiklalbağ Karotlu Maden Sondajı, 

5. BÖLGE: 30.000 m 
Çorum-Osmancık-Karalargüneyi, Kastamonu-Taşköprü-Dere-Kızılcaelma, Kastamonu-

Taşköprü-Cozoğlu, Kastamonu-Taşköprü-Oymaağaçseki, Katamonu-Taşköprü-Cünür-Sökü, 
Kastamonu-Taşköprü-Zeybek, Kastamonu-Taşköprü-Sayyayla Karotlu Maden Sondajı, 

6. BÖLGE: 21.600 m 
Tokat-Artova-Sağır Sivrisi Tepe Mevkii, Sivas-Divriği-Yellice, Sivas-Divriği-Mursal 

Bucağı ve Tüllüce Tepe Mevkii, Sivas-Divriği-Akmeşe Karotlu Maden Sondajı, 
7. BÖLGE: 10.000 m 
Ordu-Trabzon-Tonya-Düzköy ve Fatsa-Çatalpınar-Trabzon Tonya Çayıriçi-Kalınçam, 

Düzköy-Alazlı, Ordu Fatsa Büyükkoç-Kösebucağı-Düğünlük-Arpalık, Çatalpınar-Karahamza-
Kıran Karotlu Maden Sondajı, 
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8. BÖLGE: 30.000 m 
Giresun-Şebinkarahisar, Gümüşhane-Merkez, Gümüşhane-Merkez, Gümüşhane-Torul 

Karotlu Maden Sondajı, 
9. BÖLGE: 61.250 m 
Artvin-Yusufeli-Yüksekoba Köyü, Trabzon-Hayrat-Göksel Mahallesi, Artvin-Murgul-

Eğrisu Yayla, Artvin-Merkez-Sümbüllü (Sinkot) Köyü, Artvin-Merkez-Erenler Köyü, Artvin-
Merkez-Sakalar Köyü Karotlu Maden Sondajı, 

10. BÖLGE: 25.000 m 
Erzurum-İspir-Kirazlı-Büyükdere-Ovit-Moryayla-Başköy-Yedigöl-Özbağ, Erzurum-

Tortum-Suyatağı Karotlu Maden Sondajı, 
11. BÖLGE: 60.000 m 
Malatya-Kuluncak-Başören-Darılı-Konaktepe, Malatya-Pütürge-Sey Deresi Karotlu 

Maden Sondajı, 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 11 (onbir) bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeler; 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi 
tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi işe başlama 
(İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden 
itibaren;  

1. Bölge 130 (yüzotuz) takvim günü, 2. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 3. Bölge 120 
(yüzyirmi) takvim günü, 4. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 5. Bölge 190 (yüzdoksan) takvim 
günü, 6. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 7. Bölge 100 (yüz) takvim günü, 8. Bölge 150 
(yüzelli) takvim günü, 9. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 10. Bölge 140 (yüzkırk) takvim 
günü, 11. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 14/11/2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9501/1-1 
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ÇEKME TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/446277 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     Türü ve miktarı : 1 adet Çekme Test Cihazı, teknik şartnameye göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17.11.2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
17/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9481/1-1 
————— 

SABİT SPEKTROANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2016/446310 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 1 adet Sabit Spektroanaliz Cihazı, teknik şartnameye 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17.11.2016 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
17/11/2016 günü saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9482/1-1 
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KANAL İÇİ ÇALIŞMA PLATFORMU TEMİN VE MONTAJI 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/451164 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 5 adet Montaj Kanalında Kanal İçi Çalışma Platformu 

Temin ve Montajı hizmeti teknik şartnamesine göre 
yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15.11.2016 saat: 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
15.11.2016 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9557/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 11.08.2016 gün 445 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.09.2016 gün 2251/4743 sayılı kararı ile onaylanan; 
Pursaklar İlçesi 95738 ada 2 ve 3 nolu parseller ile park alanını kapsayan 90000/54 nolu 
parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya 
çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9601/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 ve 1935 sayılı 

parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9604/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 01/09/2016 tarihli ve 6465-48 sayılı kararı ile; 03.05.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29402 sayılı Bayilik (İstasyonlu) lisansı sahibi Aksel Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 05.11.2012 tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt 
istasyonunda gizli düzenek bulunması ile ilgili 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 
kişi hakkında alınan 07.04.2016 tarihli ve 6210-24 sayılı Kurul Kararı mucibince düzenlenen 
02.06.2016 tarihli ve 1004 sayılı Soruşturma Raporu ile alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; yazılı 
savunmasında ileri sürdüğü hususların ilgili mevzuata aykırı faaliyet göstermesini haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Aksel Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962,-TL 
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 13.592,-TL 
tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 13.592,-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve 
geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/1/1-1 

————— 
Kurul’un 29/09/2016 tarih ve 6502-21 sayılı Kararı ile, MYĞ/1108-6/21444 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Engürü Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler İmalatı Nakliye İthalat İhracat 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en 
az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci 
maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında 
idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/24 sayılı Kararı ile Tatlısu Mahallesi Akif İnan 

Sokak No: 8 Merkür Palace Kat: 1 Daire: 4 Ümraniye İSTANBUL adresinde 29/09/2012 tarih ve 
DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye 
Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetim tarihi itibariyle sözleşmeli bayisi 
olan 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32179 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Fikret Güzel’in Kışla Mahallesi, Doğubeyazıt Caddesi, 4. Km. Oruçlu Mevkii, Daire: 9 (Ada: 171, 
Pafta: 551C14B, Parsel: 3) Çaldıran VAN adresindeki tesisinde 19/04/2013 tarihinde 
gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; fiyat ilan panosuna istasyonda yer 
verilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık 
teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E.2014/2213, 
K.2015/928 sayılı kararı ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/5137, K.2015/4267 sayılı kararında 
belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca CV Yapı 
İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci 
maddesi gereğince düzenlenen 27/06/2016 tarihli ve 1076 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/3/1-1 

————— 
Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253/42 sayılı Kararı ile 04/05/2012 tarihli ve BAY/939-

82/30908 numaralı (28/08/2014 tarihli ve 30286 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik 
lisansı kapsamında Akkaya Köyü Gövderesi Mevkii Akçakoca/ DÜZCE adresinde faaliyet 
gösteren İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, 

- 29/01/2014 tarihli tespite göre 2013 ve 2014 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 
etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) 
bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket 
ettiği, 

- 06/05/2014 tarihli tespite göre 2014 yılında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek 
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

- 05/09/2013, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli tespitlere göre istasyon otomasyon 
sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü 
fıkrasına, yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği; 

değerlendirildiğinden; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
ilgili lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen 
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soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 911 
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9578/4/1-1 

————— 
Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/65 sayılı Kararı ile Maksoil Turkaygaz Akaryakıt 

Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin "Kurtuluş Mahallesi 817-03 Toprakkale 
- Dörtyol Devlet Karayolu Üzeri (1606 Parsel) Yeşilköy-Dörtyol/HATAY" adresinde 16/03/2009 
tarihli ve BAY/939-82/25736 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren adresinde 
kurulu akaryakıt istasyonundan 13/03/2012 tarihinde alınan numunelerin İNÖNÜ PAL'in 
"Motorin 2012-0737" numaralı analiz raporu ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal 
marker seviyesinin geçersiz olduğunun tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, aynı 
numunenin damıtıldığında ulaşılan sıcaklığın normal değerlerden yüksek olması sebebiyle 
"TAĞŞİŞ" edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (e) bendine 
aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili 
mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 
E.2014/62, K.2014/1127 sayılı kararı ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin E.2015/1923., 
K.2015/2583 sayılı kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu 
Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/09/2016 tarihli ve 1453 sayılı Soruşturma 
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/5/1-1 

————— 
Kurul’un 23/06/2016 tarihli ve 6359/4 sayılı Kararı ile 12/04/2013 tarihinde yapılan 

denetim sonucu, “Mustafa Kemal Mahallesi, Hatay Caddesi, No: 43 Serinyol/HATAY” adresinde 
faaliyet göstermek için Kurumumuzdan 03/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25182 numaralı 
istasyonsuz bayilik lisansı almış olan Nasır Aytaş-Arda Petrol’ün sahibi Nasır AYTAŞ’a ait 
“Yeni Sanayi Sitesi 6 ncı İniş 9 uncu Cad. No: 8/HATAY” adresinde bulunan depodaki tanktan 
alınan akaryakıt numunelerinin akredite laboratuarlarda yapılan analizleri sonucunda düzenlenen 
17/05/2013 tarih ve Fuel Oil (2013-0684) numaralı analiz raporu ile ilgili Teknik Düzenlemelere 
“AYKIRI” olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olduğu 
değerlendirildiğinden, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2016/397 sayılı Kararı gereği konunun 
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 
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amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nasır Aytaş-Arda Petrol hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci 
maddesi gereğince düzenlenen 29/07/2016 tarihli ve 1190 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/6/1-1 

————— 
Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-13 sayılı Kararı ile, 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında 
akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi 
hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma 
sonrasında düzenlenen 25.02.2016 tarihli ve 290 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı 
savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Filizler Akaryakıt 
Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt 
satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 
70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/7/1-1 

————— 
Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-10 sayılı Kararı ile, 07.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31479 sayılı bayilik lisansı sahibi FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında 
akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
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İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/24 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 
soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 293 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan FSM 
Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında 
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı 
akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince 
belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/8/1-1 

————— 
Kurul 05/10/2016 tarihli ve 6525-24 sayılı Kararı ile, 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-

82/26935 sayılı bayilik lisansı sahibi Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 
09/06/2016 tarihli ve 6329/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 
düzenlenen 27/06/2016 tarihli ve 1069 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 
Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
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yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/9/1-1 

————— 
Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-16 sayılı Kararı ile, 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32632 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı 
dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 
sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/30 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 
soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Güzpet 
Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 
etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt 
satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 
70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/10/1-1 

————— 
Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6443-5 sayılı Kararı ile, Hitithes Elektrik Üretim Anonim 

Şirketi’nin Kurum onayı olmadan şirket ortaklık yapısında hisse devri gerçekleştirdiği tespit 
edilmiş, konu hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 24.03.2016 tarihli ve 6172-1 sayılı 
Kararı ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma 
prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı 
savunma alınmak suretiyle başlanması kararlaştırılmış, ilgili tüzel kişi tarafından Kuruma yazılı 
savunma sunulmamış ve bu suretle konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 18.08.2016 
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tarihli toplantısında görüşülmüş, ilgili tüzel kişinin bahse konu hususta bundan böyle mevzuata 
uygun hareket etmesi ve mevzuata aykırılığı tekrarlamamasının 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu'nun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihtar edilmesine ve mevzuata 
aykırılık teşkil eden hususun giderilmiş olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında yürütülen 
soruşturmanın sona erdirilmesine karar verilmiş olup, ilgili tüzel kişinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi uyarınca ilanen tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9578/11/1-1 

————— 
Kurul’un 25/08/2016 tarihli ve 6454/10 sayılı kararı ile 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-

82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.02.2013 tarihinde yapılan 
denetimde tespit edildiği üzere  

a) Otomasyon sistemi ve dağıtıcıdan gelen faturaların incelenmesi neticesinde 
istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt 
ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 
(c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği,  

b) Otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, 
(10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) 
bendine aykırı hareket ettiği  

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 20.09.2016 
tarihli ve 1409 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/12/1-1 

————— 
Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/75 sayılı kararı ile 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 

a) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt 
istasyonundan alınan numunelerine ilişkin EGE-PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 
14/05/2013 tarihli ve 2013-E13041007, 2013-E13041008 sayılı analiz raporlarına göre, 
numunelerin mineral yağ ve geri kazanım solventi olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi 
bulunduğu istasyonda 03-04.04.2013 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 
katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 



Sayfa : 338 RESMÎ GAZETE 2 Kasım 2016 – Sayı : 29876 

 

b) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine 
müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 
nci fıkraları ile 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 
inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci 
fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere proje dışı tankın 
otomasyon sistemine bağlanmayarak piyasa faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 3 üncü maddesinin 
dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü bendine ve 
yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği 

d) 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine 
müdahale etmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 3 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 
10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) 
bendine aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma 
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1421 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/13/1-1 

————— 
Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/97 sayılı kararı ile 19.03.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32396 sayılı bayilik lisansı sahibi İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 

a) Akaryakıt istasyonunda 12.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 
otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 3 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, 
(10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) 
bendine aykırı hareket ettiği, 

b) Akaryakıt istasyonunda 16.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 
otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul 
Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci 
maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 16.04.2013 tarihinde muhtelif fatura karşılığında akaryakıt alımı gerçekleştirmek 
suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık 
teşkil ettiği,  
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d) Akaryakıt istasyonunda 25.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 
Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi 
olmasına rağmen istasyonunda Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 
işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması 
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket 
ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen 
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 
1419 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 
tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/14/1-1 

————— 
Kurul’un 01/09/2016 tarihli ve 6466/6 sayılı kararı ile 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-

7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim 
Şirketi’nin bayisi 24.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32052 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Abdulkadır ARSLAN’ın akaryakıt istasyonunda 22.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere; bayisinin otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, 
otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen 
aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 
maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci 
fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde 
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi 
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28.09.2016 
tarihli ve 1521 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/15/1-1 

————— 
Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-11 sayılı Kararı ile, 14.12.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31895 sayılı bayilik lisansı sahibi Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış amaçlı 
akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 
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ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Us-Er Petrol 
Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/25 sayılı 
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 288 
sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde 
savunma yapmayan Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/16/1-1 

————— 
Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-9 sayılı Kararı ile, 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında 
akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 
soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 295 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü 
hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, YSF Akaryakıt 
Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt 
ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt 
satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 
70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
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Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9578/17/1-1 

————— 
Kurul’un 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kararı ile; "Ruken Eligüzel Market isimli 

30 Ağustos Mahallesi 7119 Sokak No: 7/ C-F Menemen-İZMİR" adresinde bulunan ve Ruken 
ELİGÜZEL isimli şahsa ait işyerinde, 27.05.2014 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satışı yapıldığı ve işyerinde 5 adet 12 Kg'lık ve 8 adet 2 Kg'lık 
dolu İpragaz marka LPG tüplerini bulundurduğu anlaşılmış olup, Tüplü LPG satışını İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın yapması Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü 
fıkrasının ikinci bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

Ruken Eligüzel Market - Ruken ELİGÜZEL hakkında, konunun detaylı bir şekilde 
araştırılması ve mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi 
hakkında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri 
uyarınca Şirketiniz nezdinde 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 
17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir .(EK) 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 04/08/2016 
tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 inci 
maddesi gereğince düzenlenen 07-09-2016 tarihli ve 1387 sayılı Soruşturma Raporu ekte olup, 
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin 
belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Söz konusu Raporda belirtilen 
hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 
savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
 9578/18/1-1 
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PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/156606 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ 
PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Giresun PTT Başmüdürlüğü İl/İlçe Giresun/Merkez 

Adresi 
Hacısiyam Mh. Atatürk Bulvarı 
No: 83 Kat:1 Giresun 

Tel-Faks 0 454 212 62 85 - 0 454 216 06 40 

Posta Kodu 28102 E-Mail giresun.posta@ptt.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Haskale Seyahat Taş. Otom. Pet. Org. 
Dağ. Tic. ve San Ltd Şti 

Hakan ERGÜNEY 

Adresi 
Büyük İstanbul Otogarı No: 168 
Bayrampaşa/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  38521365902 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8570299325  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

697588  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9608/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 
http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

 
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 
Genel Biyoloji Anabilim Dalı Profesör 2 (*) 
Organik Kimya Anabilim Dalı Profesör 1 - 
Anorganik Kimya Anabilim Dalı Doçent 1 - 

Organik Kimya Anabilim Dalı Yardımcı 
Doçent 1 İndirgen Heck Reaksiyonları 

Alanında Çalışmaları Olmak. 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 
Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal 
Temelleri Anabilim Dalı Doçent 1 (*) 

Malzeme Bilimi Anabilim Dalı Doçent 1 (*) 
Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol 
Teknolojisi Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 1 (*) 

Telekomünikasyon Anabilim Dalı Yardımcı 
Doçent 1 (*) 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
Anabilim Dalı Profesör 1 - 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı Yardımcı 
Doçent 1 (*) 

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı Profesör 1 - 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 1 - 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı Yardımcı 
Doçent 1 - 

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Yardımcı 
Doçent 1 - 

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

- Yardımcı 
Doçent 2 (*) 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 
- Profesör 1 - 

 
NOT: (*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. 9579/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim 

Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine 

göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, 

Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın 

koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama 
Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma 

ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına 

aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın 

dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) 
takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma 

eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte 

PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri 

imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel 

Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 
CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel 

Dairesi Başkanlığına; 

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

- Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri 
gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim 

Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya 

Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu 
doldurarak başvurmaları gerekmektedir. 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu 

kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü 

maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 
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- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu 
olması zorunludur. (Özel şartlar hariç) 

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını 
puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği 
kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları 
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal 
işlem yapılacaktır. 

 
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvan Der Ad. Niteliği 

Eğitim 

Fakültesi 
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 

Biyolojik izleme konusunda 

doktora yapmış olmak. Su 

kirliliği veya Çevre Eğitimi 

konularında çalışmış olmak 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Botanik Profesör 1 1 

Ağır metal, tuz ve yüksek 

sıcaklık stresleri üzerine bitki 

büyüme düzenleyicilerinin 

etkileri konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 
İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 
Profesör 1 1 

Çevre politikalarının yabancı 

yatırımlara etkileri ve turizm 

kırsal kalma ilişkisi üzerine 

çalışmaları olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri Profesör 1 1 

Atık floresan lambalardan 

civa geri kazanımı konusu 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Telekominikasyon Profesör 1 1 

Biyoelektromanyetik 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri Profesör 1 1 

Gıda Mikrobiyolojisi alanında 

enterokoklarda antibiyotik 

direnci ve virülens faktörleri 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvan Der Ad. Niteliği 

Mühendislik 

Fakültesi 

Jeofizik 

Mühendisliği 
Sismoloji Profesör 1 1 

Alıcı fonksiyonu ile kabuk 

yapısı, depremsellik ve 

radyoaktivite konularında 

çalışmalar yapmış olmak 

Senirkent 

Meslek 

Yüksekokulu 

İnşaat İnşaat Teknolojisi Profesör 1 1 

Hafif Agregalar, Hafif Beton, 

Mineral Katkı Maddeleri ve 

Vakum Yalıtım Panelleri 

konusunda çalışmış olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

İmalat 

Mühendisliği 
İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 

Makine Mühendisliği Ana 

Bilim Dalında doktora 

yapmış olmak. Talaşlı 

imalat, toz metalürjisi, sonlu 

eleman analizi alanlarında 

çalışma yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Serebral vazospazm 

etyopatogenezinde nöropeptit 

sistemleri ile serebral 

vazospazm tedavisinde spinal 

kord üzerine çalışması olmak. 

Stroke cerrahi tedavisinde 

deneyimi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Adli Tıp Profesör 1 1 

Ani kalp ölümlerinde 

kardiyogenetik üzerine 

çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Çocuk endokrinoloji yan dal 

uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

HIV/AIDS konusunda yurt 

dışında gözlemci olarak 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Profesör 1 1 

Nefroloji yan dal uzmanı 

olmak. Renal rezistif indeks 

ve insülin direnciyle ilgili 

çalışması olmak. 

 9585/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.04/92 

 
 9513/1/1-1 

————— 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.04/92 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.06.273 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.07.202 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.02.60 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.07.203 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.02.6 

 
 9518/1/1-1 

————— 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.02.6 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 11.04.97 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.06.295 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.11.132 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.07.231 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.30 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2016/9325 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2016/9327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin
Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9417 İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli

Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
— Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— TS 11827 İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler

İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/44)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6559-7 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6560 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/7738 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/12862 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/15792 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/16701 Başvuru Numaralı Kararı

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI
— Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 01/11/2016 Tarihli ve E: 2016/9, K: 155

Sayılı Kararı

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


