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çöp toplama aracının teslim törenine katılmak üzere; 9 Haziran 2013 tarihinde Mısır Arap
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
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Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
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            Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Haziran 2013 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına,
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
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—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                7 Haziran 2013
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           İLGİ : 7/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5209 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Haziran 2013 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına,
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA

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 Morityus Cumhu-

riyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Ta-
nımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 1’in uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

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

sında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 1’in uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

kanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
1 inci maddede belirtilen Protokol 1’e dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AKP ülkeleri: Ek-8’de tanımlandığı şekilde Afrika Karayip Pasifik ülkelerini,
b) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci

maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,
c) Avrupa Birliği: Avrupa Birliğinin yanı sıra ek-9’da tanımlandığı şekilde Avrupa Bir-

liği’nin denizaşırı ülke ve topraklarını,
ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
d) Eşya: Hem madde hem de ürünü,
e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraflardan birinde nihai işçilik veya işlemin gerçek-

leştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün madde fi-
yatlarının dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek
yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

f) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistemi (AS) oluşturan nomanklatürde
kullanılan fasılları (iki haneli kodlar), pozisyonları (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı
haneli kodlar),

g) Girdi: Ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam
ve benzerlerini,

ğ) Gümrük İdareleri: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Morityus’de "Stra-
teji ve Maliye Bakanlığı" ile "Morityus Gümrük Servisi"ni,

h) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VII nci Mad-
desi’nin Uygulanmasına İlişkin 1994’te yapılan Anlaşma’ya (Gümrük Kıymeti Hakkında DTÖ
Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti,

ı) İmalat: Yetiştirme, balıkçılık, büyütme, avcılık, montaj veya özel işlemler de dâhil
olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

i) Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya ak-
samlar ve benzerlerini,

j) Maddelerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki
gümrük kıymetini veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birinde
maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

k) Menşeli madde kıymeti: (j) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler ya-
pılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymetini,

l) Menşe beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge
üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan
metni ek-3’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

m) Menşe ispat belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanını,
n) Menşeli olmayan girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı

esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf
Ülkelerden birinde girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

o) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatında, eşyaya dâhil edilen 6 ncı maddede sayılan ve
kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler veya topraklar menşeli her bir maddenin gümrük
kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birisinde
veya Avrupa Birliğinde madde için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan
değeri,

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

p) Sınıflandırılmış: Ürün veya maddelerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon al-
tında sınıflandırılmasını,
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r) Taraflar veya Taraf Ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ve Morityus Cumhuriyeti’ni,
s) Ülkeler: Karasularını da içerecek şekilde ülkeleri,
ş) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa

bile imal edilmiş ürünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler
MADDE 5  – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf

Ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:
a) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf Ülkede elde edilen ürünler,
b) 9 uncu maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işleme

tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek anılan Taraf
Ülkede elde edilmiş ürünler,

c) Taraf Ülkelerden birinde, münhasıran bu Yönetmelik uyarınca menşeli olarak nite-
lendirilen girdilerden elde edilen ürünler.

Menşe kümülasyonu
MADDE 6  – (1) 5 inci madde hükümlerine tabi olarak, diğer Taraf Ülke, AKP ülkeleri

veya Avrupa Birliği menşeli maddeler, Taraf Ülkede 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin
ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Taraf Ülkede elde edilmiş bir ürün içine dâhil
edildikleri takdirde Taraf Ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yeterli
işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(2) Taraf Ülkelerden birinde gerçekleştirilen işçilik veya işlemin 10 uncu maddede be-
lirtilen işlemlerin ötesine geçmediği durumlarda; işlemin gerçekleştirildiği Taraf Ülkede ekle-
nen katma değer, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerin kıymetini
geçiyor ise elde edilen ürün menşeli olarak kabul edilir. Aksi halde elde edilen ürün, en yüksek
girdi kıymetine sahip olan ülke veya topraklar menşeli kabul edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ülkelerden biri menşeli ve Taraf Ülkelerden biri-
sinde hiçbir işçilik veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde
menşe statülerini korurlar.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanması anlamında, nihai işçilik
ve işlemin Taraf Ülkede gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, diğer Taraf Ülke, AKP ülkeleri ya
da Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilmiş işçilik ve işlemler de Taraf Ülkede gerçekleştirilmiş
sayılır. Bu madde hükmü uyarınca menşeli ürünün birden fazla ülkede elde edildiği hallerde,
bu ürünler ancak Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin 10 uncu maddede belirtilen
işlemlerin ötesine geçmesi durumunda Taraf Ülke menşeli sayılır.

(5) Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece;
a) Birinci fıkrada belirtilen ve menşe statüsünün belirlenmesinde hesaba katılan ülkeler

ile Taraf Ülkeler arasında ayrı ayrı olmak üzere, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma-
sı’nın (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut ol-
ması,

b) Taraf Ülke dışında birinci fıkrada belirtilen ve menşe statüsünün belirlenmesinde
hesaba katılan ülkeler ile diğer Taraf Ülke arasında bu maddenin doğru bir şekilde uygulan-
masını sağlamak üzere bir İdari İşbirliği Anlaşması yapılmış olması,

c) Ürünler veya kullanılan maddelerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kural-
larının uygulanması ile menşe statüsü elde etmesi,

ç) Türkiye’nin birinci fıkrada belirtilen diğer ülke veya topraklarla yaptığı tercihli ticaret
anlaşmalarına ilişkin bilgileri; Morityus’un ise (b) bendinde belirtildiği üzere AKP ülkeleri ile
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yaptığı İdari Yardım Anlaşmalarına ilişkin bilgileri karşı tarafa iletmeleri ve Türkiye ile Mo-
rityus’un bu maddede belirtilen ve gerekli koşulları sağlayan ülke veya topraklar açısından bu
maddede yer verilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu tarihi kendi ulusal kurallarına göre
yayımlamaları,

halinde uygulanabilir.
(6) Beşinci fıkranın (a) bendi hükümlerine uygun olarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girmesi ile birlikte:
a) Taraf Ülkeler ve Avrupa Birliği arasında kümülasyon başka herhangi bir şarta gerek

kalmaksızın uygulanır.
b) Bir Taraf Ülkenin beşinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartların kar-

şılanması kaydıyla, diğer Taraf Ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması olan AKP ülkeleri ile kü-
mülasyon yapmasına izin verilir.

(7) Beşinci fıkranın (ç) bendi ile altıncı fıkranın (b) bendinde atıfta bulunan hususların
karşılanıp karşılanmadığı ve bu çerçevede kümülasyona imkân tanınan ülkeler, Bakanlıkça du-
yurulur.

Gelişmekte olan komşu ülkelerle kümülasyon
MADDE 7  – (1) Tarafların talebi üzerine ve 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine

uygun olarak AKP ülkeleri dışında kalan, belli bir coğrafi oluşuma ait olan ve listesi ek-7’de
yer alan gelişmekte olan bir komşu ülke menşeli maddeler Taraflardan birisinde elde edilen
bir ürüne dâhil edildiğinde, aşağıdaki şartların karşılanmış olması koşuluyla Taraflardan birisi
menşeli madde olarak değerlendirilebilir:

a) Taraflardan birisinde gerçekleştirilen işlem ve işçiliğin 10 uncu maddede yer alan
işlem ve işçiliklerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması,

b) İlgili gelişmekte olan komşu ülkeler ile Türkiye arasında, Gümrük Tarifeleri ve Ti-
caret Genel Anlaşması’nın (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde bir tercihli ticaret an-
laşmasının mevcut olması,

c) Morityus ve ilgili gelişmekte olan komşu ülkeler arasında bu fıkranın doğru bir şe-
kilde uygulanmasını sağlamak üzere “idari işbirliği” işlemlerine ilişkin yeterli bir Anlaşma ya-
pılmış olması.

(2) Ek-7’de tanımlanan gelişmekte olan komşu ülkeler menşeli ürünlerin menşe kazanıp
kazanmadığının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Birinci fıkrada atıfta bulunulan hususların karşılanıp karşılanmadığı ve bu çerçevede
kümülasyon imkanı tanınan ülkeler, Bakanlıkça duyurulur.

Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 8 – (1) Aşağıdaki ürünler tamamen Taraflardan birisinde elde edilmiş kabul

edilirler:
a) Taraf Ülkelerin kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral

ürünler,
b) Taraf Ülkede hasat edilen meyve ve sebze ürünleri,
c) Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
ç) Taraf Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
d) 
1) Taraf Ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
2) Balıkların orada doğmuş ve yetiştirilmiş olması kaydıyla, deniz tarımı da dâhil olmak

üzere yetiştiricilik ürünleri,
e) Taraflardan birisinin karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen ba-

lıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,
f) Münhasıran (e) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında

üretilen ürünler,
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g) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye ve atık
olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dâhil olmak üzere, toplanmış kullanılmış mad-
deler,

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

toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,
ı) Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde ifade edilen "kendi gemileri" ve "kendi fabrika

gemileri" terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
a) Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği veya AKP ülkelerinde tescilli olanlar,
b) Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği veya AKP ülkeleri bayrağı altında seyredenler,
c) Aşağıdaki şartlardan birisini karşılayanlar:
1) En az %50’si Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği veya AKP ülkeleri vatandaşla-

rına ait,
2) Yönetim ve iş merkezi Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği veya AKP ülkelerinde

bulunan ve en az %50’si Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği veya AKP ülkelerine, bu dev-
letlerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olan şirketlere ait olanlar.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 9 – (1) 8 inci madde hükümlerine göre, tamamen elde edilmemiş ürünler,

ek-2’de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya
işlem görmüş olarak kabul edilirler. Ek-2’de belirtilen kuralların yorumlanması ek-1’de yer
alan giriş notlarına uygun olarak yapılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne rağmen, ek-2a’da yer alan ürünler de adı geçen ek’te yer ve-
rilen şartlar yerine getirildiği takdirde 5 inci madde hükümlerine göre yeterli derecede işçilik
veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için,
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri
gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listelerdeki şartları yerine
getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bile-
şiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine rağmen, ek-2 ve ek-2a’da yer alan listelerde be-
lirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan mad-
deler aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir:

a) Toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmiyorsa,
b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu

fıkranın uygulanmasıyla aşılmamışsa.
(5) Dördüncü fıkra hükümleri, Armonize Sistem’in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürün-

lere uygulanmaz.
(6) Bir ila beşinci fıkralar, 10 uncu madde hükümlerine tabi olarak uygulanır.
Yetersiz işçilik veya işlemler
MADDE 10  – (1) İkinci fıkra hükümlerine halel gelmeksizin, 9 uncu maddede belir-

tilen koşullar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek
için yetersiz işçilik 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,
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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, kristal şekerin

tamamen veya kısmen öğütülmesi,
g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma,
ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,
h) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mad-

delerden setler oluşturma dâhil),
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, şekerin

başka bir maddeyle karıştırılması,
k) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin par-

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

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

yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraflardan herhangi birisinde gerçek-
leştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

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

birimi, Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim ola-
rak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistem’de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluş-
turur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistem’de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-
feriden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistem’in 5 inci Genel Yorum Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma
açısından ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

(3) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulan-
masında ek-2’de yer alan 0304, 0305, y0306, y0307, 1604 ve 1605 Armonize Sistem pozis-
yonlarında sınıflandırılan balıkçılık ürünlerinde uygulanacak nitelendirme birimi, aynı türden
elde edilen, tek bir sevkiyatla ve tek bir EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilen iş-
lenmiş balıklar olarak uygulanır.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 12 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen,

normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle
ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine,
alet veya araç içinde mütalaa edilir.
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Setler
MADDE 13 – (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ken-

disini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak
bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise menşeli olmayan ürünlerin kıy-
metinin setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak menşeli
kabul edilir.

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

lanılabilecek;
a) Enerji ve yakıt,
b) Tesis ve teçhizat,
c) Makine ve aletler,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların,
menşeini belirlemek gerekmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi
MADDE 15 – (1) 5 ila 14 üncü maddelerde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına

ilişkin koşullar, 6 ncı ve 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, Taraf Ülkelerden birinde
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 yetkili makamları tatmin
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, 6 ncı ve 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere,
menşeli olmadığı kabul edilir.

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

netmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan veya 6 ncı ve 7 nci
maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülke toprakları üzerinden nakledilen
ürünler için uygulanır. Bununla beraber ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla,
ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları
ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) 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) Taraf Ülkelerin birinden veya 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ve

kümülasyonun mümkün olduğu ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönde-
rilen ve sergi sonrasında diğer Taraf Ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, yetkili
makamların;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf Ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye nak-
lettiği ve burada sergilediği,
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b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf Ülkedeki bir kimseye satıldığı veya
tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-
rildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan menşe ispat

belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge
üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmele-
rine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzen-
lenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi,
tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere birinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe ispat belgeleri
MADDE 18  – (1) Taraflardan biri menşeli ürünler, diğer Taraf Ülkeye ithal edilmeleri

sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır:
a) Ek-3’te yer alan bir EUR.1 Dolaşım Belgesi,
b) 19 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, tes-

limat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni ek-4’te yer alan, ilgili
ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (Bundan sonraki
bölümlerde "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır.).

(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 19 – (1) Fatura beyanı; 37 nci madde çerçevesinde bir onaylanmış ihracatçı

tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya
daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

(2) Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli ürünler veya
6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu ülkeler menşeli olup bu
Yönetmeliğin diğer hükümlerini yerine getiren ürünler için 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-4’te yer alan, Anlaşmada aynı ekte be-
lirtilen 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.

(5) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder.
Ancak 37 nci 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.
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(6) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya
ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazır-
lanabilir.

(7) Fatura beyanının kapsadığı ürün veya ürünler, 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ül-
kelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerin kümülasyonu suretiyle menşe kazanmışsa
fatura beyanına uygulanan kümülasyonu belirtmek üzere aşağıdaki İngilizce ibare yazılır:

“CUMULATION APPLIED WITH … (Ülkenin/ülkelerin ismi)”

ALTINCI BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 20 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi ek-3’te yer alan form ve niteliklere uygun

olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bas-
tırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini
imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, EUR.1 Dolaşım Belgesi ile EUR.1 Dolaşım
Belgesi başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvu-
rusu üzerine düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenme işlemleri
MADDE 21 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgesini

ve EUR.1 Dolaşım Belgesi başvuru formlarını, bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara
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 maddelere uygulanan
işlem ve işçiliğin, ek-2’de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı hususları ile eşyanın ima-
latında kullanılan Taraf Ülkeler menşeli maddeler ve bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen iş-
lem ve işçilikleri belirtilecek şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici
belgeler ibraz edilir.

(5) Fatura beyanının kapsadığı ürün veya ürünler, 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ül-
kelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe
kazanılmışsa, EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı kutusuna, aşağıdaki İngilizce ibare ya-
zılır:

“CUMULATION APPLIED WITH … (Ülkenin/ülkelerin ismi)”
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İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 22 – (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 yükümlü-
dür.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 21 inci 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 Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını
kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın 5 inci veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye men-
şeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya
vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, 23 üncü madde hükümleri çerçevesinde başvuru-

nun değerlendirilmesini müteakip;
a) EUR.1 Dolaşım Belgesinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özel-

likle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını
ortadan 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 tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(2) Bu şekilde EUR.1 Dolaşım Belgesinin kontrolü yapıldıktan sonra 25 inci madde
hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin vize edilmesi
MADDE 25 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uy-

gun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi, 23 ve 24 üncü maddeler uyarınca yapılacak
değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesinin 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) EUR.1 Dolaşım Belgesinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğ-
ru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi ge-
çersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; güm-
rük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya
mürekkepli 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.

YEDİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgesinin Sonradan Verilmesi,

İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi
MADDE 26 – (1) 25 inci madde hükümlerine istisna olarak, EUR.1 Dolaşım Belgesi;

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 kutusu, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere aşağıdaki İngilizce ibareyi taşır:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”
İkinci nüsha EUR. 1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi
MADDE 27 – (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 kutusu, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere aşağıdaki İngilizce ibareyi ta-
şır:

“DUPLICATE”
EUR.1 Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi
MADDE 28 – (1) Menşeli ürünler Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamının kontrolü

altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu Taraf Ülke veya Avrupa Birliği
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.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İbraz

Menşe ispat belgelerinin geçerliliği
MADDE 29 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren

on ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi ge-
rekir.

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

(3) İthalatçı ülkenin yetkili makamlarına 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 yetkili makamı, 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
gümrük idaresine başvurulmuş olması gerekmektedir.

(6) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne
intikal ettirir. İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü 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.

(7) Ürünler, menşe ülkesi dışında 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ülke veya toprak-
lardan birisine girdiğinde, transit ülkesinin gümrük idareleri EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7)
numaralı kutucuğuna;

a) “Transit” sözcüğünü,
b) Transit ülkesinin adını,
c) Vize tarihini,
kaydederek 40 ıncı maddeye uygun olarak örneklerini Tarafların birbirlerine ilettikleri

resmi mühür ile onaylamaları durumunda, söz konusu bilgilerin girdiği tarihten itibaren birinci
fıkrada belirtilen süreye ilave olarak dört aylık bir süre eklenir.

Menşe ispat belgesinin ibrazı
MADDE 30 – (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,
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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 31 – (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 verilir.

Destekleyici belgeler
MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.l Dolaşım Belgesi veya fatura be-

yanı kapsamındaki ürünlerin Taraf Ülkelerden birisi veya 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen
diğer ülke veya topraklardan biri menşeli olduğunu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine
getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında 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 birisi, Avrupa Birliği, AKP ülkeleri veya 6 ncı ve 7 nci maddede
yer verilen ve kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden birisinde düzenlenmiş veya
hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, ulusal mevzuat uya-
rınca kullanılan belgeler,

c) Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği, AKP ülkeleri veya 6 ncı ve 7 nci maddede
yer verilen ve kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden birisinde düzenlenmiş veya
hazırlanmış; maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat
uyarınca kullanılan belgeler,

ç) Taraf Ülkelerden birisi, Avrupa Birliği, AKP ülkeleri veya 6 ncı ve 7 nci maddede
yer verilen ve kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden birisinde bu Yönetmelik
hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, EUR.l Dolaşım Belgesi veya fatura
beyanı.

Kümülasyon kapsamında bilgi işlemleri
MADDE 33 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 7 nci madde hükümleri uygulandı-

ğında, Taraf Ülkelerden birisinden, Avrupa Birliğinden, AKP ülkelerinden veya kümülasyonun
uygulanabildiği başka herhangi bir ülkeden gelen maddelerin menşe statüsü, bu ülkedeki ihra-
catçı tarafından verilen EUR.1 Dolaşım Belgesi veya ek-5a’da yer alan tedarikçi beyanı ile
ispat olunur.

(2) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uygulandığında, Taraf Ülkelerden birisinde, Avrupa
Birliğinde, AKP ülkelerinde veya kümülasyonun uygulanabildiği başka herhangi bir ülkede
uygulanan işçilik ve işlemler, bu ülkedeki ihracatçı tarafından verilen ve ek-5b’de yer alan te-
darikçi beyanı ile ispat edilir.

(3) Tedarikçi beyanı, tedarikçi tarafından, her bir sevkiyat için, o sevkiyata ilişkin ticari
fatura üzerine veya ticari faturaya ek olacak şekilde, teslimat notu üzerine veya söz konusu
sevkiyata ilişkin diğer ticari belgeler üzerine söz konusu maddelerin tanınmasını sağlayacak
düzeyde yeterli ayrıntıyı içerecek şekilde yapılır.

(4) Tedarikçi beyanı, önceden basılmış form üzerinde de yapılabilir.
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(5) Tedarikçi beyanı, tedarikçinin kendi el yazısıyla orijinal imzasını taşımalıdır. Bu-
nunla birlikte, fatura beyanı ya da tedarikçi beyanının elektronik veri işleme yöntemleri ile ya-
pıldığı durumlarda, tedarikçi şirketin sorumlu temsilcisinin tedarikçi beyanının düzenlendiği
ülkenin gümrük idarelerini tatmin edecek düzeyde tanımlandığı hallerde tedarikçi beyanının
imzalanması zorunlu değildir. Söz konusu gümrük idareleri bu paragrafın uygulanmasına ilişkin
şartlar belirleyebilirler.

(6) Tedarikçi beyanı, EUR.1 Dolaşım Belgesi başvurusunda bulunulan ihracatçı ülkenin
gümrük idarelerine sunulur.

(7) Beyanda bulunan tedarikçi beyannamenin sunulduğu ülke gümrük idaresinin talebi
üzerine beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlayan gerekli tüm vesaiki herhangi
bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır.

Menşe ispat belgeleri ile 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 19 uncu maddenin

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

len kişi veya kuruluşlar, 20 nci maddede belirtilen başvuru formunu ve başvuru sırasında firma
tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,

ç) İthalatçı ülkenin yetkili makamları, kendilerine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi
ve fatura beyanını,

d) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, 43 üncü maddenin
dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Bilgi Sertifikası ve bununla ilgili tüm vesaiki,

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 maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerek-
tirmez.

DOKUZUNCU 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 gerekir.
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ONUNCU BÖLÜM
Basitleştirilmiş Usuller

Onaylanmış ihracatçı
MADDE 37 – (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 38 – (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.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Euro ile İfade Edilen Tutarlar

Euro ile ifade edilen tutarlar
MADDE 39 – (1) 19 uncu madde ile 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasında, eş-

yanın Euro dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Taraf Ülkelerin ulu-
sal para birimleri cinsinden ifade edilen Euro tutarına eşit tutarlar, Taraf Ülkelerin her biri ta-
rafından yıllık olarak sabitlenir.

(2) Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para biri-
mine atıf yapılmak suretiyle, 19 uncu madde ile 36 ncı madde hükümlerinden yararlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği

Mühür ve adreslerin iletilmesi
MADDE 40 – (1) Taraf Ülkelerin yetkili makamları, kendi idarelerinde EUR.1 Dolaşım

Belgesi vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin
ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu yetkili makamlarının adreslerini birbirlerine
iletir.

Karşılıklı yardım
MADDE 41 – (1) Taraf Ülkeler, yetkili makamları vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 Do-

laşım Belgeleri veya fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin
doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.

(2) Bilgi talep edilen idareler, özellikle Taraf Ülkeler, Avrupa Birliği, AKP ülkeleri ve
6’ncı ve 7’nci maddelerde yer verilen diğer ülkelerde menşe kurallarına uyulduğuna ilişkin
şartları da içerecek şekilde ürünün hangi şartlarda üretildiğine ilişkin olabilecek tüm bilgileri
sağlarlar.

Sonradan kontrol talebi
MADDE 42 – (1) İthalatçı ülke yetkili makamları, EUR.1 Dolaşım Belgeleri, fatura

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

laşım Belgeleri ve fatura beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin
doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol so-
nucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 25 inci madde hükümleri çerçevesinde vi-
zeyi yapan ihracatçı ülke yetkili makamına geri gönderir.
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(3) İthalatçı ülke yetkili makamları, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura ile eğer ibraz
edilmiş ise fatura beyanını yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın ge-
rekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına geri gönderir. Menşe ispat bel-
gesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi,
kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(4) Tedarikçi beyanlarının sonradan kontrolü, risk analizlerine dayanılarak sondaj usulü
ile veya EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanının düzenlenmesi için bu belgelerin dikkate
alındığı Taraf Ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine veya belgede verilen bilgilerin
doğruluğuna ilişkin makul şüphesi olduğu her an yapılır.

(5) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümle-
rinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda ihracatçı Taraf Ülke, re’sen veya ithalatçı Tarafın
talebi üzerine inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik
olarak ivedi bir inceleme başlatır. Bu amaca yönelik olarak ihracatçı Taraf Ülke, sonradan kont-
rol işlemlerine ithalatçı Taraf Ülkenin de katılmasını talep edebilir.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 43 – (1) Menşe ispat belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa gön-

derilmesi suretiyle yapılır.
(2) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi; (13) numaralı kutunun, kontrol talebinde

bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürek-
kepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldurulması suretiyle yapılır.

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

(4) Tedarikçi beyanlarının sunulduğu Gümrük İdaresi, bu beyanların yapılmış olduğu
ülkenin Gümrük İdaresinden, ek-6’da yer alan Bilgi Sertifikası’nın düzenlenmesini talep ede-
bilir. Alternatif olarak, tedarikçi beyanının sunulduğu onay makamları ihracatçıdan, tedarikçi
beyanının yapıldığı ülkenin gümrük idarelerince düzenlenmiş bilgi sertifikası sunmasını talep
edebilirler.

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 (14)
numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak 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.
(3) 43 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca doldurulan Bilgi Formunun (18) nu-

maralı kutusu ilgili gümrük tarafından gerekli bilgilerin doldurulmasından sonra; okunabilir
mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 45 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı,

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 hüküm-
lerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir. Tedarikçi beyanının sonradan kontrol so-
nuçlarında, beyanda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını ve söz konusu beyana dayanılarak
bir EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanının düzenlenip düzenlenemeyeceği ya da ne
kadar düzenlenebileceği hakkında karar verilmesini sağlayacak bilgiler açıkça belirtilir.
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(3) İthalatçı ülke yetkili makamına 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
yetkili makamınca 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 imkân verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını redde-
debilir.

(5) Yanlış bir tedarikçi beyanına dayanılarak düzenlenen herhangi bir EUR.1 Dolaşım
Belgesi ya da fatura beyanı geçersiz sayılır.

Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 46 – (1) 41 ila 45 inci maddelerde belirtilen kontrol usulleriyle ilgili olarak,

kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük ida-
resi arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın meydana gelmesi veya Anlaşmanın bu hu-
suslara dair maddelerinin yorumlanmasına ilişkin bir soru hâsıl olması halinde, bu hususlar,
Anlaşma’nın 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kurulan Ortak Komite’nin
bir alt-komitesi olarak kurulan Gümrük İşbirliği Komitesi’ne sunulur.

(2) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaş-
mazlık, söz konusu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür.

ONÜÇÜNCÜ 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.

Serbest bölgeler
MADDE 48 – (1) Taraf Ülke yetkili makamları, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi için-

de bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu
olan eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal iş-
lemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri
alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf Ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edilir ve bir işçilik veya iş-
lemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi, ilgili
gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Diğer hususlar
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 7/10/2009 tarihli

ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hüküm-
leri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Haziran 2013 

PAZAR 
Sayı : 28672 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

11 ADET SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE 1 ADET SABİT PANCAR 

BOŞALTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ve Dinar Bölge Kantarlarında bulunan 11 adet seyyar pancar boşaltma 

makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması işi, 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/72016 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre 

Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Adı : Fabrikamızda bulunan 4 adet, Dinar Bölge kantarlarında 

bulunan 7 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile 

Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma 

makinesinin işletilmesi. 

b) Niteliği ve miktarı : Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir 

  Dinar : 5.000 Tatarlı : 16.000 

  Akgün : 11.500 Yeşilhüyük : 10.000 

  Alpaslan : 12.500 Fab. Seyyar : 335.000 

  Gümüşsu : 4.000 Fab. Sabit : 225.000 

  Irgıllı : 4.000 TOPLAM : 623.000 

3 - İhale konusu hizmetin yeri : Burdur Şeker Fabrikası ve Dinar Bölge 

Kantarları 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 21/06/2013 Cuma günü  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4935/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 26,55.- TL ile en çok 473.475,00.- TL arasında değişen; 

19/06/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00.- TL en çok 

47.348,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 49 grup eşya (Oto aksam parça, Mil yatağı, 

Cam, Koltuk kılıfı, Kuru öğütme sistemi, Nemlendirme sistemi, Kurdela, Odun kağıt hamuru, 

Tank, Aksam, Araç koltuğu, Örme Makinası, Fren ABS kiti, Cep Telefonu, MP3, MP4, MP5 

çalar, Hafıza kartı, Kulaklık ve Rulman, Toz Dolamit ve Metal kasa vb.) açık artırma suretiyle, 

Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 

Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/06/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4932/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 36,32 TL. ile en çok 627.657,12 TL. arasında değişen; 

18/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

62.766,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Kol Saati, Fotoğraf Makinası, Kamera, Gaz Maskeleri, Güneş Şemsiyeleri, 

PVC Muşamba ve muhtelif giyim eşyasından oluşan 82 grup eşya; açık artırma suretiyle, 

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

19/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4965/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2013 – Sayı : 28672 

 

ÜÇLÜ ÇELİK RULO İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün;   

a) Adres  : AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası  

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ   

b) Telefon ve Faks Numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80   

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın   

a) Niteliği ve 

Türü : 
Miktarı 

İhale Kayıt 

No: 
Dosya No : 

Şartname 

Bedeli: 

İhale 

Tarihi: 

1 - Üçlü Çelik 

Rulo İmali 
2 Kalem 2013-71347 TER-AEL-2013-0281 170,00-TL 04/07/2013 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir. 

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat :14.00 

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube 

Müdürlüğü 

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini 

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan 

Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 4938/1-1 
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YAP–İŞLET–DEVRET USULÜ İLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 

1 İşin Yeri 
Erzurum ili Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi 

(Eski Doğu Fuarı Alanı/Eski Serbest Bölge alanı) 

2 İşin Adı Olimpiyat Parkı Rekreasyon Alanı İnşaatı ve İşletmesi 

3 Pafta No 13 

4 Ada No 2 

5 Parsel No 39 

6 Karar ve No 

16.06.2010 tarih 119 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Meclis kararı 

24.04.2013 tarih 178/A Büyükşehir Belediyesi 

Encümen kararı 

7 İdarece İstenenler  

Olimpiyat Parkı Rekreasyon Alanında uygulanacak 

projenin ruhsat, izin ve inşaat süreleri dahil, kiralama ve 

işletme süresi aynı süre olmak ve sözleşme tarihi 

başlangıç alınarak 30 tam yıl müddetle, Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi hesaplarına aktarılmak üzere;  

Yarışma konusu edilmeyen : Sözleşmenin yapıldığı 

günden başlayarak 30 (otuz) tam yıl müddetle işletmek, 

rekreasyon parkının (inşaat maliyetleri ve giderler 

dikkate alınmadan gelirlerinin tamamı üzerinden) aylık 

cirosunun, takip eden her ayın ilk iki haftası içerisinde 

mesai bitimine kadar sabit % 5,00’ ine ilaveten,  

Yarışma konusu edilen; Sözleşmenin yapıldığı günden 

başlayarak 30 (otuz) tam yıl müddetle işletilmesi, her 

yıl takip eden yılın ilk iki haftası içerisinde mesai 

bitimine kadar idaremiz hesaplarına ödenmesi ve yıllık 

ÜFE oranından düşük kalmayacak şekilde Büyükşehir 

Belediyesi Encümeninin belirleyeceği oranda artış 

yapılmak üzere yarışma konusu edilen ilk yıl en az 

200.000,00 TL’dir.   

8 
Muhammen İnşaat Yatırım 

Bedeli (TL) 

26.430.558,00-TL 

9 Geçici Teminat (TL) 792.917,00-TL 

10 
Yeterlik için son Müracaat 

Tarih, Saat ve Yeri 

24.06.2013 - PAZARTESİ (ihaleden bir gün önce) 

17:00 

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı (İnşaat Kontrol Şb. 

Müd.) 

11 İhale Tarih, Saat ve Yeri 

25.06.2013 - SALI 

14:00 

Encümen  (Toplantı)  Salonu  

12 Şartname Bedeli (TL) 1.500,00,-TL 

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numaraları ile muhammen inşaat yatırım bedeli 

belirtilen taşınmaz üzerine Olimpiyat Parkı Rekreasyon Alanında uygulanacak projenin ruhsat, 

izin ve inşaat süreleri dahil, kiralama ve işletme süresi aynı süre olmak ve sözleşme tarihi 

başlangıç alınarak 30 tam yıl müddet sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesine işler vaziyette 
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teslim edilmesi kaydıyla yap-işlet-devret modeli inşaat yaptırılması işi; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif artırma usulü ile ihaleye konulmuştur. Ayrıca; 

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak 

üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 

sonuçlandırılır. Hükmü uygulanacaktır. 

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 

4.katındaki Encümen Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri 8:00 - 17:00 saatleri arasında Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi hizmet binası 3. Katındaki Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görülebilir veya 

ücreti mukabili temin edilebilir. 

3 - Olimpiyat Parkı Rekreasyon alanı inşaatı kapsamında veya ileri yıllarda İdarenin izni 

alınarak yapılan ve sisteme dahil edilen bütün ilave yapılar (işletme süresince taraflarca gerekli 

görülerek sonradan dahil edilen işlevler ile birlikte)  İdaremizce demirbaş kaydına alınacak ve bu 

müştemilatlar sözleşme tarihi baz alınarak sözleşme süresi içerisinde kalmak şartı ile 30 yıl sonra 

İdare malı olacaktır. 

4 - İstekliler, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dosyasına 

başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunmak zorundadır; 

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

B) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

C) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

D) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi, 

E) İhale tarihi itibari ile Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili 

dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,  

F) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli sureti, 

G) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi) 

H) Teknik personel taahhütnamesi, 

 

Teknik personel listesi 

ve ceza miktarı 

POZİSYON 
MESLEK 

ÜNVANI 

MESLEK 
ÖZELLİKLERİ 

En az 

ADET 
CEZA 

(TL) 

Şantiye şefi İnşaat müh. 5 YIL 1 250,00 

Saha mühendisi Peyzaj mimarı 
Ziraat müh. 

5 YIL 1 250,00 

Saha imarı Mimar 5 YIL 1 250,00 

Saha mühendisi Makine Müh. 5 YIL 1 250,00 

Saha mühendisi Elektirik Müh. 5 YIL 1 250,00 

topograf Harita teknikeri 5 YIL 1 150,00 

 

İ) İstekli (26.430.558,00,-TL esas alınarak) en az % 10’u kadar, bankalar nezdinde 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak mali durum bildirimi ve banka mektubu, banka referans mektupları 

ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubelerinden teyitli olmalıdır. Faks ile yapılan teyitler 

banka şubesinin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir, 

J) İsteklinin öz kaynaklarını gösterir (26.430.558,00,-TL esas alınarak) bir önceki yıla ait 

bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli 

mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli sureti, 
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K) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

L) İhale konusu halihazır Olimpiyat Parkı Rekreasyon Alanı arsası ve üzerindeki yapıların 

yerinde görüldüğüne, incelendiğine, değerlendirildiğine ve ihale dokümanının tamamının okunup 

anlaşıldığına dair teklif sahibinin yazılı beyanı, 

M)”İhale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı 

taahhütname, 

N) Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış en az 792.917,00,-TL tutarındaki geçici 

teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat Mektubu, 

5 - İsteklilere ihale tarihinden önce yeterlik belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak 

kazananlar listesi hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye 

Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.  

6 - 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı 

herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve tesisin (İşletmenin) 

tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların talep edilmemesi 

ve yapılan imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi, şartlarıyla söz konusu taşınmaz üzerinde 

uygulanacak proje ve inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreyle Yapım Karşılığı Kiralama (Yap-

İşlet-Devret) Modeli çerçevesinde kira ihalesine konulmuş olup, İşletme süresince taraflarca 

gerekli görülerek sonradan dahil edilen işlevler ile birlikte İdaremizce demirbaş kaydına alınacak 

ve bu müştemilatlar sözleşme tarihi baz alınarak 30 yıl sonra İdare malı olacaktır. 

7 - Yüklenici, Sözleşme süresi sonunda (30 yıl sonunda) tesis çalışır, bakımlı ve 

kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilecektir. 

8 - İnşaat süresi; aşamalı olarak iki kısımda uygulanacak olup;  

a) 250 Yataklı Otel ve kapalı Akuapark hariç ihale konusu bütün işin yapım süresi 170 

takvim gündür ve 2013 yılı sonu itibari ile işletmeye sunulacaktır.  

b) 250 Yataklı Otel ve kapalı Akuaparkın inşaat süresi ise 535 takvim günü olup 2014 yılı 

sonu itibari ile işletmeye sunulacaktır.  

İşletmeye zamanında alınamaması halinde günlük gecikme cezası 500,00 TL olarak 

uygulanacaktır.  

9 - İhaleye posta yolu ile başvurulabilir veya teklif verilebilir.  

• İhale başvuruları posta yolu ile yapılabilir. Bu takdirde zarfın üzerine ihale Komisyon 

Başkanlığı'nın açık adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.  

• İhaleye posta yolu ile teklif verilebilir. Ancak bu durumda postada meydana gelebilecek 

gecikmelerden idare sorumlu değildir. Posta yolu ile teklif verilmesi halinde, verilen teklif bedeli 

isteklinin son teklifi kabul edilecektir. 

10 - Kesin teminat miktarı 2886 sayılı Kanunun 54. maddesi esaslarına göre tespit edilip 

sözleşmeye kaydolunur. (Kati Teminat; Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak inşaatın Yarışma 

konusu edilen; yıllık en az 200.000,00-TL üzerinden teklif edilecek bedelin 30 ile çarpılarak 

bulunacak bedelin en az % 25,00’i oranında taahhüt konusu inşaatların bitim tarihini müteakip en 

az bir yıl süreli olacaktır. 

11 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa da, 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlatılması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

12 - İhale komisyonu gerekçesini açıklamak kaydıyla, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en 

uygun teklifi seçmekte serbesttir. 

13 - Bu işin ihalesinde 04 Mart 2001 tarih 24336 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“2001 yılında girişilecek yapım ihalelerinde Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler hakkında 

Tebliğ”  hükümleri uygulanacaktır. Buna göre teklif edilen bedellerin en yükseği uygun bedel 

sayılacaktır.  

İlan olunur. 4904/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Karaburun Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU; Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemiz 

mülkiyetinde bulunan Tapunun İZMİR İli Karaburun İlçesi İskele Mahallesi’nde kain, 28.30 pafta 

501 ada 1 parsel sayılı, zemin+1.kat+3 normal kat+teras katlı ayrık nizamda betonarme karkas 

olarak inşaa edilmiş Turistlik Tesis kullanımlı olmak üzere, 2.506 m2 alanlı taşınmaz, 

2.500.000,00TL (iki milyon beş yüz bin TL) muhammen bedelle (bu satıştan doğacak her türlü 

tapu harç, vakfiye, tellallık harcı vb giderleri alıcısına ait olmak şartı ile) 2886 sayılı Devlet İhale 

Yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ (arttırma) ile Karaburun 

Encümenince 01.Temmuz.2013 tarihi saat 15.00'de yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2.SATILACAK MALIN CİNSİ 

İli : İzmir 

İlçe : Karaburun 

Mahalle : İskele Mahallesi 

Pafta : 28.30 

Ada : 501 

Parsel : 1 

Meclis Tarih/Karar : 07.02.2013 2/25 

Parsel Alanı : 2.506 m2 

Taşınmazın Genel Özellikleri : Zemin+1.kat+3 normal kat+teras olmak üzere 6 (altı) 

katlı ayrık nizamda betonarme karkas olarak inşaa 

edilmiş Turistlik Tesis kullanımlı, 2.506 m2 alanlı 

taşınmazın zemin giriş katında resepsiyon bölümü, wc, 

personel soyunma odaları, yönetim ve muhasebe odaları, 

dükkan ve havalandırma bölümleri, çamaşırhane ve 

asansör bulunmaktadır.1.katta; yemek ve dinlenme 

salonu, depo, wc, ofis, mutfak, 2-3-4. katlarda 57 oda ve 

hol alanları, Teras katta; teras, wc, vestiyer 

bulunmaktadır. Tesis içerisinde, yüzme havuzu, disco 

veya personel yatakhanesi olmaya müsait havuz altı 

mevcuttur. Denize 75 metre, Mavi Bayraklı Kuyucak 

plajına 150 metre uzaklıktadır. 

Muhammen Bedel : 2.500.000,00 TL (iki milyon beş yüz bin TL) 

Geçici Teminat : 100.000 TL (yüz bin TL) 

Şartname ve Ekleri Satışı : 500 TL (beş yüz TL) 

Ödeme Şekli : İhale sonunda kesinleşen bedel, gayrimenkulün satış 

bedelidir. Bu bedel, peşin veya yarısı peşin, kalanı 6 eşit 

miktara bölünerek, sözleşmeyi takip eden aydan 

başlamak üzere her ay ödenecektir. 6 ay taksitli ödeme 

halinde aylık %2 gecikme faizi uygulanacaktır. 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun uyarınca Açık Teklif 

Usulü (arttırma). 

İhale İlan Şekli : Belediye ilan panosu, Belediye Web sitesi, Resmi Gazete 

ilanı, ulusal gazeteler.  
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İhale İlan Adedi : Resmi Gazete 1 defa, ulusal gazeteler 2 defa 

İhale Tarihi : 01.Temmuz.2013 

İhale Saati : 15:00 

İhalenin Yapılacağı Yer Adresi : Karaburun Belediye Başkanlığı Atatürk Caddesi No: 4 

Karaburun /İZMİR 

İhale Dosyası Alımı ve Satışı : Karaburun Belediyesi Yazı İşleri Servisinde görülüp 

satın alınabilir. 

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası 

hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve teminatı süresi içinde 

yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olunması gereklidir. 

5 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Belediye Encümenin ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 

6 - Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararı İta Amirince karar tarihinden en geç 

15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz 

veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü 

içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla 

tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın alıcıya veya 

vekiline tebliğ tarihi sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 

gün içinde alıcı, İhale bedelini yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri 

dahil ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm 

almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua 

gelecek her türlü maddi ve benzeri hasar, zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle 

Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz. 

7 - Satışa sunulan taşınmaz malın özellikleri Genel Şartlar bölümünün 2. Maddesinde 

belirtilmiştir. Alıcı satın alacağı taşınmazın tüm özelliklerini önceden görmüş sayıldığından daha 

sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır. 

Bina boş olarak ihale edilecektir. 

8 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda çerçevesinde belirtilen 

niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen 

teminatı yatırmak şarttır. Anılan Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki 

hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

İhaleye katılamaz. 

9 - Gayrimenkulün resmi senet ile satışı ve tapu devri, İhale bedelini tamamı ödendikten 

sonra yapılacaktır. 

10 - İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

11 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

A - Gerçek kişi olması halinde; 

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

2 - İkametgah belgesi, 

3 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı, 

4 - Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 
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5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

7 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye 

katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli 

sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,  

4 - Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 

7 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı, 

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

9 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

C - Ortak Girişim olması halinde: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, 11. maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

12 - Satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, KDV, karar pulu ve harçlarla diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

13 - 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. 

İhaleyi yapan idarenin, İta Amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri hısımları, bunların ortakları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu 

yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise satış bozulur. Teminat irat 

kaydolunur. 

14 - Teminat mektubu verilecek ise kesin ve süresiz ibaresi şartı aranır. Bu iş için 

yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 

15 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler yasal süresi içerisinde satış bedelini 

yatırmadıkları takdirde ihale iptal edilerek, geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat 

kaydedilecektir. 

16 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez.  

İlan olunur. 4933/1-1 
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VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/71224 

Dosya no  : 1322483 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 kalem Vakumlu tip devre kesici 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25.06.2013 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 25.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4930/1-1 
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AYNA-MAHRUTİ DİŞLİ VE SONSUZ VİDA ÇARKI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : AYNA-MAHRUTİ DİŞLİ VE SONSUZ VİDA ÇARKI 

alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/71218 

Dosya no  : 1322058 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 3 kalem ayna-mahruti dişli ve 2 kalem sonsuz vida çarkı 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25.06.2013 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan F-330-8² ile F-330-10² sonsuz vida ve 

çarkı için toplamda en düşük, diğer kalemler için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 25.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4931/1-1 
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AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/72932 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Akaryakıt (Motorin) Alımı 450.000 Lt. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu Başkanlığına 26.06.2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Satın Alma 

Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4929/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü 
kapsamında şirket unvan ve amaç maddesini değiştirdikleri tespit edilen; 

Uşak ilinde faaliyet gösteren 1549 dosya nolu UŞAK ANIT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Amasya ilinde faaliyet gösteren 1200 dosya nolu AMASYA Yapı Denetim Ltd.Şti’nin,  
23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 9. Maddesine 

göre yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının değerlendirilmesine dair tebliğin7’nci 
maddesinde belirtilen hükme aykırı hareket ettikleri tespit edilen;  

Kütahya ilinde faaliyet gösteren 967 dosya nolu ÇAKIR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Burdur ilinde faaliyet gösteren 1083 dosya nolu BURDEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1369 dosya nolu DÖNMEZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Mühendis veya mimar olmayan kuruluş ortağının sahte diploma ile kuruluşta ortak olduğu 

tespit edilen  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 412 dosya nolu ATA 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ilgi 

Makam Olur’una istinaden, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 4956/1-1 

————— 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Adana ilinde faaliyet gösteren 429 dosya nolu ADANA OMEGA Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti., 
Düzce ilinde faaliyet gösteren 623 dosya nolu ROTAM Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 720 dosya nolu ÜNLÜ Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Sakarya ilinde faaliyet gösteren 848 dosya nolu E.B.A Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.05.2013 tarih ve 4264 sayılı Olur'u ile 
geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4957/1-1 
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Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 1500 adet. 

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin 

herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar. 

- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 7- 8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı 

 - Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak 

yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 13 Temmuz 2013 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara ve 

İstanbul'da tek oturum halinde yapılacaktır. 

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 

yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 

(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında 

yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 

düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca 

ilan edilecektir.  

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak. 

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği 

Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez 

katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 

belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu 

Personel Seçme Sınavının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 

ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 

7500 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 

birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 
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- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 

olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. 

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 

haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU: 

- Başvurular 10 Haziran 2013 Pazartesi günü başlayıp 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 

17:30’da sona erecektir. 

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki 

Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına 

ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. 

- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak 

kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce 

sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 

geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- 21 Haziran 2013 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda 

meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları 

gerekmektedir. 

V - SINAV KONULARI: 

Sınav konuları aşağıdaki gibidir: 

- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu 

maliyesi 

- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, 

Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar 

- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku 

ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku 

hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) 

- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali 

tablolar analizi  

VI - DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, her bir 

yazılı sınav grubu ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 

65'den aşağı olmaması gerekir. 

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 
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sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde 

puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. 

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, 

yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %20’nin ad ve 

soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. 

Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilecektir. 

- En başarılı %20’nin tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır. 

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde 

karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR: 

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik 

numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.  

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 

beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 

(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir. 

- Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur.  

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 

başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

Sınav Yardım Masası: 0312 253 52 23-24 

İlan olunur. 4984/1-1 



9 Haziran 2013 – Sayı : 28672 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine 

çeşitli alanlarda 10 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

 Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program 
Öğr. Üye. - 

Öğr. Gör. 
Alanı  

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 1 Makine Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme (Türkçe/İngilizce) 1 Yönetim 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme (Türkçe/İngilizce) 1 

İnsan 

Kaynakları 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme (Türkçe/İngilizce) 1 Muhasebe 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Bankacılık/Finans 1  Finans 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi  
İletişim ve Tasarım 1 

İletişim 

Tasarım 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi  
Tekstil ve Moda Tasarımı 1 Tekstil 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi  
Sinema-TV 1 

Sinema-

TV 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi  
Sosyoloji 2 Sosyoloji 

Yrd. Doç. Dr., 

Doç. Dr., 

Prof. Dr. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret

Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


