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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Aile Hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin
daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğ-
renciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını
yalnız başına kaldığında bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile Hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar aşağıdaki dilimlere
ayrılarak düzenlenir:

a) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Ay,
b) İç Hastalıkları 2 Ay,
c) Kadın Hastalıkları ve Doğum (6 hafta)/Genel Cerrahi (2 hafta) 2 Ay,
ç) Acil Tıp 2 Ay,
d) Kırsal Hekimlik (6 hafta)/Kardiyoloji (2 hafta) 2 Ay,
e) Dahili Bilimler Seçmeli 1 Ay,
f) Cerrahi Bilimler Seçmeli 1 Ay.
(3) Aile Hekimliği döneminde başarılı sayılmak için; ikinci fıkrada belirtilen dilimlerin

her birimindeki süreyi tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, yeterli
sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış
çalışmaları da tamamlamış olmak, her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığın-
dan o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren ye-
terlik belgelerini almış olmak gerekir.



(4) Aile Hekimliği dönemindeki stajların her biri için öğrencilere takdir edilen ve “Ba-
şarılı” ya da “Başarısız” olarak verilen not Dekanlıkça Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gön-
derilir. Aile Hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız
olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlamak hakkı verilir. Aile Hekimliği dönemini
başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın Tıp Doktoru diploması verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt,

eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-

öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dalla-

rını,
b) Dekan: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Ders: Ders kurulu içindeki anabilim/bilim dalı ve klinik uygulamalara giriş kapsa-

mında yürütülen (teorik veya pratik) eğitim saatini,
ç) Ders kurulu: Belirli bir doku veya organ sisteminin, değişik anabilim/bilim dalları

ya da eğitim birimleri tarafından, belirli bir süre içinde entegre olarak verilen ders grubunu,
d) Dönem: Bir ders yılını,
e) Entegre eğitim sistemi: Tıp eğitiminde derslerin anabilim/bilim dallarına göre değil,

doku ve organ sistemlerine göre verilmesini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2011 28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/4/2012 28266
2- 26/5/2014 29011
3- 12/11/2014 29173 mükerrer
4- 22/6/2015 29394
5- 5/11/2015 29523
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f) Fakülte: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
i) Staj Dönemi: Dönem IV ve V’teki anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane

ve polikliniklerde uygulamalı eğitimi,
j) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan dö-

nem I, II, III, IV, V ve VI olmak üzere altı dönemden ibarettir. Her dönem en az otuz iki hafta
ve altı yıllık eğitimde en az 5500 ders saatidir.

(2) Dönem I, II, III, IV, V ve VI için, 10 uncu maddede belirtilen devam koşulu aranır.
Öğrencilerin daha önce aldığında, devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başarısız ol-
duğu dönemleri/stajları, öğrenciler her defasında belirtilen devam koşulları ile tekrar ederler.
Kayıt yaptırdıktan sonraki altı yıllık sürede okuldan mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerini
sürdürmek için, öğrenci katkı payı öderler, kayıt yaptırdıktan sonraki azami sürede okuldan
mezun olamayan öğrenciler ise katkı payını ödemeye devam ederler, derse/staja devam ve
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim sistemi
MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dönem I, II ve III’te ders kurullarına, dönem

IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır.
(2) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve

uygulamalı dersler birlikte yürütülür. Tıp fakülteleri dışında herhangi bir kurumda staj yapıl-
ması talep edildiğinde ya da başka fakültelerden öğrenci başvuruları olduğunda; ilgili anabilim
dalı akademik kurulunun ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayına başvurulur.

İlk kayıt ve kabul şartları
MADDE 7 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen tarihlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan
veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlana-

bilmesi ve sınavlara girebilmeleri için, her dönemin başında kayıtlarını yaptırmış ve öğrenim
süresini altı yıl içinde tamamlayamayan öğrencilerin ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücre-
tini/katkı payını yatırmış olmaları gerekir. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrenciler Fakülte Kurulunca belirlenen usullere göre ve akademik

takvimde belirtilen süre içinde, ders kayıt formu ile öğrenim süresini altı yıl içinde tamamla-
yamayan öğrenciler ise ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretini/katkı payını yatırdıktan
sonra aynı süre içinde ders kayıtlarını yenilerler. Belirtilen sürede kayıtlarını yenilemeyenler,
o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez.
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Devam
MADDE 10 – (1) Laboratuar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve

benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı dersler ile teorik derslere devam zorunlu olup imzalı
yoklama alınır. Teorik derslerin %25’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders veya ders-
lerin hiçbir sınavına alınmaz. Uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğ-
renci; haklı ve geçerli bir mazereti olsa da, o ders/ders kurulu ya da stajların hiçbir sınavına
alınmaz. Dekanlık veya Üniversite tarafından görevlendirilme nedeniyle derslerine devam ede-
meyen öğrenciye telafi yaptırılarak devam koşulunu yerine getirmesi sağlanır.

(2) Dönem I, II ve III’te uygulanan entegre eğitim sisteminden dolayı, ders kurulları
birden fazla dersten oluşur. Her bir ders için devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi ha-
linde, bu durumun kurul sonu sınavı başarı notu hesaplamalarına dahil edilmesine ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Notlar ve başarı durumu
MADDE 11 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 ve

üzeridir. Ortak zorunlu dersler için 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır. Sınavda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciye sıfır (0) puan ve-
rilir ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Ders başarı notu, ders kurulu ile dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme sı-
nav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı
durumunu gösterir. Sınavlarının yüzde ağırlıkları akademik takvimde belirtilen sürelerde öğ-
retim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Fakülte Yönetim
Kurulu önerisiyle Senatoda karara bağlanır.

(3) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğ-
renci bilgi sisteminde ilan edilir.

(4) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) SG (Sınava Girmedi); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek,

dönem sonu genel sınavı sonu veya dönem sonu bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde
sınava girmeyen öğrencilere verilir. Dönem sonu başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak
değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız); devamsızlık nedeniyle dönem genel sonu sınavına girme hakkı ol-
mayan öğrenciye verilen nottur. Dönem sonu başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, dönem
sonu genel veya dönem sonu bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 50'den az puan
alan veya dönem sonu başarı puanı 60’tan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değer-
lendirilir.

ç) BL (Başarılı); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, dönem
sonu genel veya dönem sonu bütünleme sınavına girerek sınavdan 50 veya daha yüksek puan
alan ve dönem sonu başarı puanı 60 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak
değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders); eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf); muaf edilen dersler için verilir.
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f) SD (Sorumluluğu Düşer); kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin
sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir, ortalamaya girmez
ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar
MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları, ilgili sınavdan en geç beş iş gün içinde Dekanlığa

bildirilir. Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilir ve sınav sonuçları,
maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler komite, dönem sonu ge-
nel ve dönem sonu bütünleme sınav sonucu ilan edilmeden sınavın yapıldığı günü izleyen iki
iş günü içinde ve maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde
Dekanlığa yazılı olarak başvurabilir. İlgili birim başkanlığınca yapılan inceleme sonunda maddi
hata tespit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca
gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum öğrenciye
yazılı olarak bildirilir.

Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 13 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, haklı ve geçerli

bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin bu hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami
öğrenim süresine eklenir. Mazeret olarak kabul edilebilecek haklı ve geçerli nedenlere ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması halinde,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tüm öğrenim süresi içerisinde en çok iki yıla (dört yarıyıl)
kadar izin verilebilir. Bu izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu izinler ile ilgili
başvuruların eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde yapılması zorunludur.

(3) Öğrencilere öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışında kongre,
sempozyum, toplantı, spor ve sanat etkinlikleri ile staj faaliyetlerinde bulunmak üzere, izinli
oldukları sürelerde devam edemedikleri derslerin telafisi yapılması koşuluyla Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile izin verilebilir.

Mazeret sınavı
MADDE 14 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen

ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihte yapılır.
Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca ma-
zeret sınavı açılmaz.

Avrupa kredi transfer sistemi
MADDE 15 – (1) Fakültenin lisans programına kayıtlı olup, başka bir üniversitedeki

eşdeğer lisans programında eğitim gören ya da başka bir üniversitedeki eşdeğer lisans progra-
mına kayıtlı olup Fakültede eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu
öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacıyla düzenlenecek belgelerde, öğren-
cilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğ-
retim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
kullanılır.

(2) Derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre be-
lirlenen kredi aralığına göre 360’tır. AKTS’nin uygulanmasına ilişkin diğer esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.
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Tıp doktorluğu eğitiminde ön şart dönem tekrarı
MADDE 16 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde bir dönem, bir sonraki dönemin

ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci;
dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V ve VI’da kaldığı staj ve stajları aynı şekilde
tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 17 – (1) Sınav tarihleri, sınav şekli, ortak zorunlu dersler ve zorunlu yabancı

dil ve seçmeli derslerin eğitim-öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 18 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; altı dönemin dönem sonu başarı notlarının

toplamının altıya bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Dönem sonu başarı not ortalaması, bir öğrencinin bir yılda aldığı ve ortalamaya

dahil olan derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam
sayının ortalamaya dahil olan derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak
kullanılarak ifade edilir.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından
belirlenen esaslara göre hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönemin Sınavlarına İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavı
MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’teki ara sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir ve

bu sınav her kurulun sonunda yapılır.
Ders kurulu notu
MADDE 20 – (1) Ders kurulu notu, ders kurulu sonunda yapılan teorik ve pratik sı-

navlardan alınan notlara göre hesaplanır. Ders kurulu notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Dönem sonu genel sınavı
MADDE 21 – (1) Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavın bitiminden itibaren

on beşinci ve yirmi birinci gün arasında bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sı-
navı yapılır.

Dönem sonu genel sınav notu
MADDE 22 – (1) Dönem sonu genel sınavı notu, dönem sonunda yapılan teorik ve

pratik sınavlardan alınan notlara göre hesaplanır. Dönem sonu genel sınavı notunun hesaplan-
masına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem sonu bütünleme sınavı
MADDE 23 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavının bitimin-

den itibaren on beşinci ve yirmi birinci gün arasında yapılır.
Dönem sonu bütünleme sınavı notu
MADDE 24 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı notu, dönem sonunda yapılan bütün-

leme sınavının teorik ve pratik sınav aşamalarında alınan notlara göre hesaplanır. Dönem sonu
bütünleme sınavı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem notu
MADDE 25 – (1) Dönem notu aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Dönem notu, ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı

notunun %40’ının toplamından oluşan nottur.
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b) Dönem sonu başarı notu 60’tır. Başarı notunun hesaplanması için dönem sonu genel
veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir.

c) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dö-
nem notu; dönem sonu bütünleme sınavında elde edilen notun %40’ı ile (a) bendinde belirtilen
ders kurulları notları ortalamasının %60’ı toplamından oluşur.

(2) Sınav notu hesaplanırken 0,5 ve üstü bir üst tam nota tamamlanır.
Dönem geçme puanı
MADDE 26 – (1) Dönem geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeridir. Sınav

sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.
Sınav dallarının sonuca etkisi
MADDE 27 – (1) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu, sı-

navın tüm dallarının pratik ve teorik sınav sonuçları kullanılarak hesaplanır. Bir sınavın bütün
dallarının sınav sonucuna etkisi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönemin tekrarı
MADDE 28 – (1) Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, dönem sonu bütün-

leme sınavına da girmemesi halinde başarısız olur. Bu durumda öğrencinin ara sınav not orta-
laması dikkate alınmaz.

(2) Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda da başarısız olan öğrenci o dönemi tekrarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dördüncü ve Beşinci Dönemin Staj Sınavları ile Altıncı

Dönemin Stajlarına İlişkin Esaslar

Staj sınavı
MADDE 29 – (1) Staj sınavı dönem IV ve V’te her stajın sonunda yapılır. Staj notu,

staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.
(2) Staj sonu sınavı, staj bütünleme sınavı, başarı notunun hesaplanması ve stajların

tekrarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 30 – (1) Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarına ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.
Staj notu
MADDE 31 – (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında

alınan nottur.
Dönem notu
MADDE 32 – (1) Dönem IV, V ve VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme

ait staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Dönem notu hesaplanmasına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Stajların değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Dönem IV ve V’te her bir stajın %20’sinden fazlasına devamsızlığı

olan öğrenci haklı ve geçerli bir mazereti olsa da staj sınavına giremez, başarısız sayılır ve stajı
tekrarlar. Dönem VI’da her bir staj bir uygulama dersi olarak kabul edilir. Her bir stajın
%20’sinden fazlasına devamsızlığı olan öğrenci stajı tekrarlar. Dönem IV, V ve VI’da Dekanlık
veya Üniversite tarafından görevlendirilme nedeniyle devamsızlık yapmış olan öğrenciye, gö-
revlendirme nedeni ile katılamadığı staj bölümünün telafisi yaptırılarak devam koşulunu yerine
getirmesi sağlanır.

(2) Bu dönemdeki öğrencilerin staj başarı düzeyine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçişler, İlişik Kesme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Yatay geçişler
MADDE 34 – (1) Fakülteye başka tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlere ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.
İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, 2547

sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olanların, Fakülte Yönetim Kurulunun
kararı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diplomalar
MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri ön lisans diploması; tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya

tamamlayamayacakları anlaşılanların ön lisans diploması almaları, ilgili mevzuat hükümlerine
göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretimini başarı
ile tamamlayan, 360 AKTS kredisi yeterliliğini sağlayan, tüm yükümlülükleri yerine getiren
ve genel akademik başarı not ortalaması 60 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi olarak, başarılı olduğu son intörnlük stajının bitiş günü
alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim ve genel görünüş
MADDE 37 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hü-

kümlerine uymak zorundadır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Fakülteye kaydı olan öğrencile-

rin, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 26/11/2014 tari-
hinden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin aka-
demik ortalamaları ve başarı notları bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yaşar Üniversitesinden:
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SELÇUK YAŞAR GİRİŞİMCİLİK VE MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik

ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mü-

kemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Giri-

şimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına yönelik oluşturul-
muş çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İnovasyon ve girişimcilik ekseninde bölgesel, sektörel, ulusal, uluslararası ve küresel

rekabet faktörleri üzerinde çalışma ve araştırmalar yürütmek, araştırma sonuçlarını paydaşlara
ve karar alıcılara ulaştırmak.

b) İnovasyon ve girişimcilik çalışmalarına yönelik fırsat ve tehditleri analiz ederek ge-
leceğe dönük umut veren sektörleri tespit etmek, bu sektörler için öngörü, uzgörü ve stratejiler
üreterek ulusal ve uluslararası platformlarda önerici ve yönlendirici rol üstlenmek.

c) Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere stratejik planlama, inovasyon yönetimi,
pazar araştırmaları ve diğer ilgili çalışmalar ile araştırmaları yapmak, bu plan ve çalışmalara
uygun eylem planları hazırlama hizmetleri sunmak.

ç) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya değer kazandıracak sektör gelişim planları hazırlamak,
yeni rekabet alanları ve coğrafyalarını araştırmak, bulguları yatırımcılara ve karar alıcılara
ulaştırmak.

d) Üniversite stratejik planında yer alan öncelikli araştırma ve inovasyon alanları hak-
kında araştırmalar yapmak, strateji ve senaryolar üretmek, bulguları kamuoyu ile paylaşmak.
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e) İnovasyon ve girişimcilik ekseninde ulusal ve uluslararası yatırım ve teşvik politi-
kalarının sürdürülebilirliği üzerine araştırma ve çalışmalar yapmak, iyileştirme yönünde strateji
ve bilgi üretmek.

f) Potansiyel yatırımcı ve girişimcilerle, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluş-
larına yönelik alan çalışmalarına dayalı sektör, küme ve fırsat/risk analizleri hazırlamak, alter-
natif stratejiler önermek.

g) Üniversite stratejik planına değişen çevre koşullarına uygun biçimde öneriler sunmak.
ğ) Yükseköğrenim eğilimleri ve inovatif akademik programlar hakkında yıllık değer-

lendirme raporu hazırlamak.
h) Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren ilgili araştırma merkezleri, enstitü

ve çalışma grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları önerileri
hazırlamak, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dos-
yalar hazırlamak ve yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez tarafından, 5 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak

gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:
a) Konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve eğitim programları düzenlemek.
b) Araştırma, inceleme, eğitici çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı ku-

ruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.
c) Çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlarda görevli uzmanlardan

yararlanmak.
ç) Merkezin amaçlarına uygun yayın faaliyetlerinde bulunmak.
d) Merkezin amaçlarına uygun proje ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversitenin ilgili bölümle-

rinde çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla
ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürünün görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Merkezin iş yüküne paralel olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı
ile yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısına veya Yö-
netim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir.

(5) Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyet planını, yıllık programlarını yapmak ve yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
ç) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve program

taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı taslağını Mütevelli Heyetinin onayına

sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek; onaylanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim eleman-

ları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler
arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur.
(3) Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan seçer.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-

lendirilebilir.
(5) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine belirlenen gündemle ayda en az bir kez

olmak üzere toplanır. Müdür toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme
alır.

(6) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-
luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddede yer alan amaçlar ve 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin

konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirerek karara bağlamak.
c) Rektörlüğün onayına sunulacak bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı

taslağını görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyaçlarını belirlemek.
d) Çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını karara bağlamak ve gerekli görüle-

cek yeni görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; konularında uzman akademik personel ile

Merkezin faaliyet alanında çalışmış ve tecrübesi olan kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine
Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı, Danışma Kuruluna başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin sayılarında bir sınırlama yoktur ve üyelere bu görev

için herhangi bir ücret ödenmez.
(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla iki yıldır. Süresi dolan üyeler,

tekrar görevlendirilebilir.
(5) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda iki kez toplanır.
(6) Müdür, Danışma Kurulunun raportörlüğünü yapar.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; 5 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik yürü-

tülen Merkez faaliyetleri hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.
Merkez Sekreteri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkez Sekreteri Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendi-

rilir.
(2) Merkez Sekreteri; 5 inci maddede yer alan amaçlara etkin bir biçimde ulaşılmasında

Müdüre bağlı olarak çalışır ve Merkezin idari ve diğer işlerinin etkin bir biçimde görülmesinden
Müdüre karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve uzman personel ihtiyacı, Rektörün önerisi

ile Mütevelli Heyetince belirlenen personelce karşılanır.
(2) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından başka birimlerdeki akademik

veya idari personel Merkezde görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
2017 YILINDA MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVCILIĞI YAPACAK GEMİLERİN

BELİRLENMESİ VE BU GEMİLERE YAPILACAK
KOTA TAHSİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2017 yılında uygulanacak mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus

thynnus) avcılığına ilişkin esaslar ile bu avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bu gemilere
Bakanlıkça belirlenen yıllık toplam av kotasının tahsisine ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek
amacı ile hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;
a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yö-
netmeliğinin 15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak,

b) 22/5/2003 tarihli ve 4859 sayılı Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Ulus-
lararası Sözleşme ile Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplan-
masına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanunla üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Ko-
misyonu (ICCAT) kuralları esas alınarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bakanlık il/ilçe Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlük-

lerini,
c) Balıkçı gemisi boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,
ç) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kü-

tüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,
d) ICCAT: Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunu,
e) Yetki belgesi: Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde bu

Tebliğ kapsamında iş ve işlemleri yürütmek üzere gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendi-
rilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,

ifade eder.
Müracaat ve şartları
MADDE 4 – (1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına;
a) Gırgır ağlarıyla avcılık yapmak üzere halen geçerli olan balıkçı gemileri için su ürün-

leri ruhsat tezkeresine,
b) Geçerli denize elverişlilik belgesine,
c) 30 metre ve üzerinde tam boy uzunluğuna,
sahip gemisi olan, su ürünleri bilgi sisteminde kayıtlı gemi sahip/donatanları başvuruda

bulunabilir.
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(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına başvuruda bulunmak isteyen gemi sahip/donatan-
ları, 17/4/2017-2/5/2017 tarihleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne mü-
racaat ederler. Postadaki gecikmelerden Bakanlık sorumlu değildir. Müracaatta yetki belgesi
ile bir örneği Ek-1’de yer alan taahhütname belgesinin noter onaylı asıl nüshası istenir.

(3) Taahhütnameyi Bakanlığa ibraz eden gemi sahip/ donatanları, gemilerine kota tahsis
edilmesi halinde;

a) 1/9/2018 tarihine kadar Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de, mavi yüzgeçli or-
kinos, yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türleri hariç olmak üzere,
su ürünleri avcılığı yapamazlar. Bu türlerin avcılığı, 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35) hükümlerine uygun olarak yapılır.

b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetleri dışında yardımcı gemi hizmetinde bulu-
namazlar.

Müracaatı kabul edilen balıkçı gemilerine kota tahsisatına ilişkin yapılacak iş ve
işlemler

MADDE 5 – (1) 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bulunacak gemi
sayısı en fazla, ICCAT’a bildirilen 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık planına göre Ba-
kanlıkça belirlenen gemi sayısı kadardır. Başvuruda bulunan gemi sayısının Bakanlıkça belir-
lenen gemi sayısından fazla olması durumunda, mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bu-
lunacak gemiler, başvuruda bulunan gemiler arasından noter huzurunda çekilecek kura ile asıl
ve yedek liste belirlenir.

(2) Belirlenen bu gemilerin avlayabilecekleri en fazla mavi yüzgeçli orkinos av miktarı,
gemilerin boy uzunlukları esas alınarak her birisi için ayrı ayrı hesap edilir. Bu hesap; Bakan-
lıkça 2017 yılı için mavi yüzgeçli orkinos av gemilerine verilmek üzere belirlenen kota mik-
tarının, belirlenen gemilerin boy uzunluklarının toplamına bölünmesiyle bulunan değerin, her
bir geminin boy uzunluğuyla çarpılması sonucu elde edilen miktar esasına göre yapılır.

(3) 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için gemilerine kota tahsisatı yapılan balıkçı
gemisi sahip/donatanları, tahsis edilen kotalarını, Bakanlıkça ilan edilen süre içerisinde müra-
caat listesinde yer alan bir başka gemiye noter onayıyla devredebilir.

(4) Devir sonrası kesinleşen gemi listesi Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.
İlan edilen listedeki gemilerin sahip/donatanları Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, mavi yüzgeçli
orkinos özel avcılık izin belgesi başvurusunu, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine yaparlar.

(5) Bakanlıkça kota tahsis edilen av gemisi sahip/donatanları, 8/5/2017 tarihi ve saat
17.00’a kadar gemilerinin bulunduğu barınak ya da limana en yakın Bakanlık il/ilçe Müdürlü-
ğüne müracaat ederek gemilerinin tespitini yaptırır.

(6) Tespiti yaptırılamayan veya tahsis edilen kota hakkından feragat eden gemilerin ko-
tası, kura yedek listesindeki sıra ve bu gemilerin boy uzunluğu esas alınarak Bakanlıkça dağı-
tılır. Bir gemiye tahsis edilemeyecek miktarda kota kalması durumunda ise bu miktar, yedek
listede yer alan sıradaki gemiye veya kurada çıkan mevcut gemilere boy uzunluğu esas alınarak
pay edilir.

(7) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri ile getirilen avcılık kısıtlamaları, müra-
caatları kabul edilen ancak kota tahsisi yapılmamış balıkçı gemileri için geçerli değildir.

Çeşitli hükümler
MADDE 6 – (1) Kota hakkını devreden gemilerin, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile

getirilen avcılık kısıtlamalarına uymamaları ve hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığını yap-
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maları durumunda, mavi yüzgeçli orkinos özel avcılık izin belgeleri iptal edilir. Bu gemiler,
yasak avlanmayla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2020 yılı mavi yüzgeçli or-
kinos avcılık sezonu başvurularına kadar mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başvurusunda bulu-
namazlar.

(2) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden
balıkçı gemisi sahip/donatanları, mavi yüzgeçli orkinos av kota tahsisi yapılmış olsa dahi bu
haklarından yararlandırılmazlar. Bu gemilere tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos av kotasının
kullandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

(3) Bakanlıktan 2017 yılında orkinos avcılık izni alan gemilere kullandırılması şartıyla
su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin merkez
birliklerine kota tahsisi yapılabilir.

(4) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce balıkçı gemileri adına alınmış orkinos avlanma
izinleri, bu Tebliğ ile getirilen şartları taşımayan balıkçı gemilerine başvuru hakkı kazandırmaz.

Yetki ve denetim
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer almayan konularda düzenleme yapmaya

ve bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasında, bu
Tebliğ ve dayanağı olan mevzuat ile belirlenen hususlara aykırı olmamak şartıyla düzenleme
yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve
bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

TAAHHÜTNAME

2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu
Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) kapsamında …………
ruhsat kodlu ……………adlı gemime Bakanlıkça mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edilmesi
durumunda; 1/9/2018 tarihine kadar Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de mavi yüzgeçli
orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türleri hariç olmak üze-
re, su ürünleri avcılığı yapmayacağımı ve mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetleri dışında
yardımcı gemi faaliyetinde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

… /… / 2017

Adı Soyadı
Mühür / İmza
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/483Karar No : 2016/330 
Mahkememizin 2016/483 Esas 2016/330 karar sayılı ilamı ile; Sanık SHARON 

LIZBETH PIDGLEY hakkında Basit Yaralama suçundan verilen 5237 sayılı TCK'nun 86/2 
maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması ile cezalandırılmasına ilişkin 
kararın itiraza tabi olduğu anlaşılmıştır. 

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması yönünden sanığın itiraz hakkı bulunması 
nedeniyle Peter ve Margaret kızı, 03/12/1960 Kingston Upon Thames doğumlu, Sanık SHARON 
LIZBETH PIDGLEY hakkındaki tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin 
meçhul kalması nedeniyle tebligat yapılamamış olması nedeniyle ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 2182 

—— • —— 
Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/564 
Karar No : 2016/1801 
Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 

suçundan hakkında Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 19/12/2016 tarihli 
ilamı ile TCK 245/1, 52/2 maddeleri gereğince 4 yıl hapis ve 6.000,00 TL. Adli Para Cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilen 22708885550 T.C. Kimlik Numaralı, Gaziantep/Şehitkamil İlçesi 
Bilek Mah./Köy nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Elif Oğlu, 28/06/1989 Şehitkamil doğumlu 
TAMER KARATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 
tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye veya bulunulan 
yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla, beyanının tutanağa 
geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık 
olduğuna, istinaf yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine, 

İlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 
İlan ücretinin sanık Tamer KARATAŞ'tan alınmasına karar verilmiş olmakla; 
İlanen tebliğ olunur. 2075 

—— • —— 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/497  
Karar No : 2017/31 
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

19/01/2017 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 2000 TL adli para cezası ile cezalandırılan 
Ferhat ve Aynur oğlu, 05/01/1990 doğumlu, Afyonkarahisar, Merkez, Çavuşoğlu nüfusuna kayıtlı 
SÜLEYMAN TAŞKÖPRÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 2079 
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Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2015/361 
KARAR NO : 2016/320 
KARAR TARİHİ : 07.06.2016 
SUÇ TARİHİ : 30.03.2015 – 21.04.2015 
SUÇ : İZİN TECAVÜZÜ 
SEVK MADDESİ : As.C.K.nun 66/1-b, 73, TCK.nun 62/1, CMK.nun 231 
SANIK KİMLİĞİ : Rafet İÇÖZ, Muzaffer ve Sevim oğlu, 19.07.1994 Sakarya Doğ. 

Sakarya/Adapazarı Salmanlı Mah. Nüf.Kyt.’lı İzmir/Foça Anfibi 
Deniz Piyade Tug. K.lığı emrinde görevli 2014/3 tertip Dz. Er 
iken firari- Adapazarı-Salmanlı Köyü Kandıra Cad. No:3 
adresinde ikamet eder.  

HÜKÜM ÖZETİ: İzin tecavüzü suçundan sanık Rafet İÇÖZ hakkında Mahkememizce 
As.C.K.nun 66/1-b, 73, TCK.nun 62/1 maddeleri uyarınca SONUÇ OLARAK 5 AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK.nun 231 nci maddesi uyarınca HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE 
TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde, takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde 
serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç 
işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, itiraz yolu 
açık olmak üzere sanığın yokluğunda verilen bu karar tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ 
edilemediğinden, halen askerlik yükümlülüğü altında bulunan sanığın firarda olması nedeniyle, 
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de 
ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 
353 Saylı Kanunun 209.Maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adli 
ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurma suretiyle itiraz 
yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.  2988 

————— 
ESAS NO : 2014/670 
KARAR NO: : 2014/585 
KARAR TARİHİ : 09.06.2014 
SUÇ TARİHİ : 22.10.2008 – 16.04.2014 
SUÇ : FİRAR 
SEVK MADDESİ : As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1, 63, CMK.nun 231 
SANIK KİMLİĞİ : Zeydin KIŞLAK, Zeki ve Hanife oğlu, 01.07.1988 Van Doğ. 

Van/Merkez, Bakraçlı Köyü Ky. Nüf. Kyt.’lı Gölcük Güvenlik 
Tabur Komutanlığı emrinde görevli Dz. Er iken firari- bilinen 
adresi İstanbul/Esenler Oruçreis Mah. 542 Sok. No: 32 D: 2  

HÜKÜM ÖZETİ: Firar suçundan sanık Zeydin KIŞLAK hakkında Mahkememizce 
As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1 maddeleri uyarınca SONUÇ OLARAK 10 AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK. nun 231 nci maddesi uyarınca HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Tutuklulukta geçirdiği sürelerin CEZASINDAN 
MAHSUBUNA, BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 
içerisinde, takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin 
UYGULANMAMASINA, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık 
hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, itiraz yolu açık olmak üzere 
sanığın yokluğunda verilen bu karar tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, halen 
askerlik yükümlülüğü altında bulunan sanığın firarda olması nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Saylı 
Kanunun 209.Maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adli ve Askeri 
Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurma suretiyle itiraz yoluna 
gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.  2987 
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İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın asken birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014237 Es. 2015/1066 K. 
Karar Tarihi : 11.10.2016 
Suç : Emre İtaatsizlikte Israr 
Uygulanan K. Md. : As. C.K. nun 87/1'inci ve 5237 sayılı TCK.'nun 62/1, 5271 sayılı 

C.M.K.'nun 231/5, 7, 8, 10. 11'inci maddeleri. 
Sanık Kimliği : Ali ŞENOL; Mustafa ve Hüsniye Oğ. 22.03.1993 D.lu, 

DİYARBAKIR/Sur Bağpınar Mah. Nüf. Kyt. (T.C. Kimlik No: 
18391866686) 

Karar : 25 Gün Hapis (5 Yıl süre ile Hükmün Açıklamasının Geri 
Bırakılmasına) 2154 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÖN YETERLİLİK İLANI 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Şirketimiz, EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) 

İşletme Müdürlüğü, 1-2-3. ünitelerinin ve yardımcı tesisatlarının sökümü ve söküm sonrası bazı 
atıkların bertarafı hizmet alımı işini Belli İstekliler İhale Usulü ile ihale edecektir. Bahse konu 
ihaleye katılmak isteyen isteklilerin belirlenmesi için ise ön yeterlilik değerlendirmesi yapacaktır. 

2 - Ön yeterlilik tespit kriterleri ve sonrasında yapılacak olan ihaleye ait 
dokümanlar Şirketimizin Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No: 16,   06200 Yenimahalle / ANKARA 
(Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) adresindeki Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, ücretsiz temin edilebilir veya 
Şirketimizin www.temsan.gov.tr adresi “ihale ilanları” sekmesinde bulunan linkten indirilebilir. 

3 - İsteklilerin ön yeterlilik tespiti için istenen dokümanları kapalı zarf içinde, en geç 27 
Nisan 2017 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde 
bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Şirketimiz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahse konu ihale 
ön yeterlilik değerlendirmesi sonrasında TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına 
göre Belli İstekliler İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi 
bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 3446/3-1 
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2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN BAKIM, 

 ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2017/172144 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 hat) Dahili: 0 222 230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamız Atık su 

Arıtım Tesisinin İşletilmesi Hizmeti 10 kişi ile 160 takvim 

gününde yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.05.2017 Perşembe günü - Saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler; 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

- İdare tarafından Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler; 

Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri, 

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler; 

4.4.1. İhale Konusu İş veya Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) 

karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale 

üzerine yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 3236/1-1 
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BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR 
Gelibolu Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 

sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. 
 

Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü 
Tahmini 

Bedel 
Geçici 

Teminat 
İhale 
Saati 

Hocahamza 
Mah. 

Hamzakoy Plajı 
Deniz Kenarı 

(Kemal Reis Cad.) 
271 3 4.724,26 m2 5.195.000 TL 155.850 TL 15:30 

 
İHALE GÜNÜ ve SAATİ 
- İhale günü : 03/05/2017 Çarşamba günü Saat: 15:30’da 
- İhalenin yeri : Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu 
- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 

göre 4.058,90 m2’si E.1.25 H:17,50M Otel alanında; Geri kalan kısım ise imar yolunda 
kalmaktadır. 

a) KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il 
özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir teslimler KDV’den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV’den 
muaftır. 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR 
A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık 
belgesi) 

D) İmza sirküleri vermesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) 
gerekir. 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı Yasaya uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.) adresinden veya 
her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

Duyurulur. 3202/1-1 
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ANKARA, ÇANKIRI VE NİĞDE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN  
4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 4 adet taşınmaz 

satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda 
belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı 
salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, 
pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhaleye katılabilme hususunda TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale 
Şartname bedeline ait dekont ile tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis 
Müdürlüğü/ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi 
zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

3 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıda listede belirtilmektedir  
4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartname bedeli TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine 

veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya 
Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası 
Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 
veznesine 250,00 (İkiyüzelli) TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale 
Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü, Emlak Bürosundan temin 
edilecektir. 

5 - Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun 
adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman 
alınacağı belirtilecektir. 

6 - Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette 
olursa olsun iade edilmez. 

7 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32 - (Değişik: 
24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. 
Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 
olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

8 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıda belirtilmektedir; 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi 15685 ada 2 parsel 1015/3601 hissemize tekabül 

eden 1.015,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 27.04.2017 ve 
ihale saati 10:30 

Çankırı İli, Merkez İlçe, Abdülhalik Mahallesi 824 ada 7 parsel 3.346,00 m² miktarlı 
taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 10:00 

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 992 ada 27 parsel 222/795 hissemize tekabül eden 
221,90 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 2.000,00 TL İhale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 
14:00 

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 1015 ada 4 parsel 538,00 m² miktarlı taşınmazın 
teminat bedeli 2.000,00 TL ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati15:30 

9 - 0 312 309 05 15/1658 ve 4938 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden 
İhaleye ilişkin bilgi alınabilir.  3315/1-1 
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4 ADET TRAFO MERKEZİNE VE KOMPANZASYON SİSTEMİNE YERİNE  
MONTAJLI OLARAK MALZEME TEMİNİ AÇIK İHALE  

USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/172245 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Kapıkule Arası 4 Adet Trafo Merkezine 

ve Kompanzasyon Sistemine Yerine Montajlı Olarak 1 Adet 27,5 KV KATENER ÇIKIŞ YÜK 
AYRICISI, 4 Adet 27,5 KV KATENER ÇIKIŞ NORMAL AYIRICISI, 3 Adet 27.5 kV 
KATENER ÇIKIŞ DEVRE KESİCİLERİ Temini İşi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 
08.05.2017 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.05.2017 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3232/1-1 
————— 

5 KALEM MUHTELİF LVT BLOKLARI TEMİNİ İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2017/170563 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray projesi BC1 Kapsamında Kullanılmak 

Üzere 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları,168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları, 123 Adet 
Yenikapı LVT Makas LVT Blokları,36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT 
Blokları,970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT,150 Adet LVT-
HA,150 Adet System300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini İşi. 
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3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 
08.05.2017 tarih saat: 14.00’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.05.2017 tarih ve saat: 14.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3233/1-1 
—— • —— 

10.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ 
TEMİN EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/183210 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/71391 - 0 (312) 311 13 06 
c) Elektronik Posta Adresi : yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 10.000.000 Adet 3101 Form Anahat ve YHT Yolcu 

Bileti Temini (Mal Alımı) 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı 
Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08.05.2017 Pazartesi günü saat 
14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu 
Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,-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. 3448/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 
(TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Oba 
Mahallesi, 1137 no.lu parseldeki 
1.328,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz 
(üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün 
olarak) 

3.000,00 100,00 24.05.2017 

2 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı 
Mahallesi, 60867 ada, 2 nolu parseldeki 
23.245,96 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim 
Alanı imarlı taşınmaz 

500.000,00 1.000,00 24.05.2017 

3 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı 
Mahallesi, 60867 ada, 3 nolu parseldeki 
32.158,97 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim 
Alanı imarlı taşınmaz 

700.000,00 1.000,00 24.05.2017 

4 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı 
Mahallesi, 60867 ada, 4 nolu parseldeki 
15.723,37 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim 
Alanı imarlı taşınmaz 

300.000,00 500,00 24.05.2017 

5 

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, 
Hacıyahya Mahallesi, 366 ada; 
− 1 no.lu parseldeki 438,00 m2, 
− 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2, 
− 4 no.lu parseldeki 454.00 m2 
yüzölçümlü Ticaret + Konut Alanı 
imarlı taşınmaz üzerindeki binalar ile 
birlikte bir bütün halinde 

50.000,00 100,00 24.05.2017 

6 

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim 
Mahallesi, 2028 ada, 2 no.lu parseldeki 
2.024,88 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı 
imarlı taşınmaz 

100.000,00 250,00 24.05.2017 

7 

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet 
Mahallesi, 334 ada, 2 nolu parseldeki 
8.373,95 m² yüzölçümlü (üzerindeki 
depoları ile birlikte bir bütün olarak) 
konut alanı imarlı taşınmaz 

50.000,00 300,00 24.05.2017 
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SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 
(TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

8 

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş 
Mahallesi, 962 ada, 119 no.lu 
parseldeki 1.851,57 m2 yüzölçümlü 
Ticaret ve Konut Alanı imarlı 
(üzerindeki bina ile birlikte, bir bütün 
halinde) taşınmaz  

100.000,00 200,00 24.05.2017 

9 

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka 
Mahallesi, Genç caddesi Mevkii, 324 
ada, 5 no’lu parseldeki 806,00 m² 
yüzölçümlü taşınmaz 

5.000,00 100,00 24.05.2017 

10 
Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür Mahallesi, 
103 ada, 26 nolu parseldeki 588,00 m² 
yüzölçümlü taşınmaz 

2.000,00 50,00 24.05.2017 

11 
Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş 
Mahallesi, 151 ada, 8 nolu parseldeki 
7.932,00 m2 yüzölçümdeki taşınmaz 

5.000,00 100,00 24.05.2017 

12 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk 
Mahallesi, 796 ada, 1 nolu parseldeki 
5.387,13 m² yüzölçümündeki arsa 
vasıflı ana taşınmazda yer alan 
124/5387 arsa payına sahip A blok 
zemin katta konumlu, 1 no’lu bağımsız 
bölüm olarak kayıtlı taşınmaz 

3.000,00 100,00 24.05.2017 

13 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk 
Mahallesi, 796 ada, 1 no’lu parseldeki 
5.387,13 m² yüzölçümündeki arsa 
vasıflı ana taşınmazda yer alan 
124/5387 arsa payına sahip A blok 
zemin katta konumlu, 2 no’lu bağımsız 
bölüm olarak kayıtlı taşınmaz 

3.000,00 100,00 24.05.2017 

14 

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih Mahallesi, 
114 ada, 147 no.lu parseldeki 927,69 m² 
yüzölçümlü (üzerindeki bina ile birlikte 
bir bütün olarak) resmi kurum alanı 
imarlı taşınmaz 

5.000,00 100,00 24.05.2017 

15 

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay 
Mahallesi, 165 ada, 8 nolu parseldeki 
700,25 m² yüzölçümlü konut alanı 
imarlı taşınmaz 

10.000,00 100,00 24.05.2017 

16 

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Erenler 
Mahallesi, 918 ada, 8 no.lu parseldeki 
3025/5714 hisseli 1.210 m2 yüzölçümlü 
konut+ticaret alanı imarlı taşınmaz 

30.000,00 150,00 24.05.2017 
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SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 
(TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

17 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Şehitmustafa 
Mahallesi, 276 ada, 55 no.lu parseldeki 
755,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki, 
6/151 arsa paylı, A blok, yedinci kat, 16 
no.lu mesken 

3.000,00 100,00 24.05.2017 

18 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Şehitmustafa 
Mahallesi, 276 ada, 55 no.lu parseldeki 
755,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki, 
6/151 arsa paylı, A blok, yedinci kat, 17 
no.lu mesken 

3.000,00 100,00 24.05.2017 

19 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 
Mahallesi, 172 ada, 2 nolu parseldeki 
632,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 
üzerindeki; 
− 27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 11 

ve 13 ile 
      30/632 arsa paylı, zemin kat 12  
bağımsız bölüm no.lu dükkanların bir 
bütün halinde 

1.000,00 50,00 24.05.2017 

20 

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. 
Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 nolu 
parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü 
Ticaret Alanı imarlı taşınmaz 

500.000,00 500,00 24.05.2017 

21 

Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, 
124 ada, 29, 32, 33, 35 ve 36 no’lu 
parsellerin (üzerindeki boş tütün 
depoları ile birlikte bir bütün halinde) 
yer aldığı toplam 101.452 m2 
yüzölçümlü taşınmaz 

200.000,00 250,00 24.05.2017 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim 
edilmesi zorunludur. 
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4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 
0158 0072 9272 1775 nolu hesabına veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi TR 9300 
0100 0898 3516 0409 5012 nolu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve 
“İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 
gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Holdingin aşağıda bildirilen 
adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA 
Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92 

www.sumerholding.gov.tr 
 3337/1-1 

—— • —— 
50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE HIZLI YOL 

YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI 
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/172543 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü dahilinde Alsancak-Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü 

istasyonları arasında 50 km yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere hızlı yol yenileme 
makinesi kiralanması ve çalıştırılması (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 02/05/2017 günü 
saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 
ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. 
Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 200,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3351/1-1 
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TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLARDA 59 ARAÇLIK YER 
ALTI KATLI OTOPARKI, ÜZERİ PAZAR ALANI VE PAZAR ALANI ÜSTÜ 2 KAT  

SPOR SALONU YAPILMASI VE BUNUN İÇİN YAPILACAK YATIRIM  
BEDELİNİN AYLIK KİRA BEDELİNE MAHSUP EDİLMEK  

ÜZERE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE  
YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 
1 - Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 

onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan 
taşınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor 
salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek 
üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

2 - Tespit edilen yatırım bedeli 13.929.319,73 TL'dir. 
3 - Aylık Muhammen kira bedeli 45.000,00 TL + KDV'dir. 
4 - Geçici teminat bedeli 486.000,00 TL'dir. 
5 - Şartname 250,00 TL + KDV bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
6 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında 

şartnamede belirtilen belgelerdir. 
7 - İhale 27.04.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 
8 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 27.04.2017 tarihinde saat; 

09:00' a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 3293/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
85313 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 21.02.2017 tarih ve 

201/327 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.03.2017 
tarih ve 718/1581 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85313'nolu parselasyon planı 17.04.2017 tarihi 
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85313 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller; 
Ahimesut (Elvan) Mahallesi 46323 ada 1 parsel ve park. 
İlanen duyurulur. 3335/1-1 

————— 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85281 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 06.12.2016 tarih ve 1537/2691 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.03.2017 tarih ve 705/1283 sayılı kararlarıyla 
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 17.04.2017 tarihinde 
müdürlüğümüz ilan panosuna 2.kez asılmıştır. 

85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 101/17, 18, 19 - 102/4, 5, 6 -103/13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - 107/61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190 - 108/1 - 112/1, 2 - 113/1, 2, 3, 4 – 115/1 - 117/1 - 118/1, 2 - 119/1, 
2 - 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-121/1, 2, 3, 4 -122/1, 2- 123/1, 2-124/1, 2, 3, 4-125/1 -126/1,- 127/1 -
128/1, 2, 3 -129/1, 2 - 130/1, 2, 3 - 131/1 - 132/1, 2, 3, 4 - 133/1, 2, 3 - 134/2 - 135/1 - 136/1, 2, - 
137/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 138/1, 2, 3, 4 - 139/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 140/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 141/1 – 
142/1, 2 - 143/1, 2 sayılı Ada/parseller 

İlgililere ilanen duyurulur. 3336/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı 

bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun 
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır. 

7 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.04.2017 
     SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2017 
 

Sınav Programı Tarihi Saati Yer 
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 05/05/2017 14:00 İlgili Birimlerde 

 
Birim/Bölüm 

Profesör Doçent 
Yardımcı 
Doçent 

  Anabilim/Anasanat 
Dalı/Program 

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ 
Sayısal Yöntemler     1   
FEN FAKÜLTESİ 

Uygulamalı Matematik 1     Potansiyel teori üzerine çalışması 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Kulak- burun-Boğaz 
Hastalıkları 1       

İç Hastalıkları 1       
Radyodiognastik   1     

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum     1 

Fetal anomalilerin saptanmasında 
dört boyutlu ultrasonografinin 
yeri, Laparoskopik cerrahiler 
üzerine çalışmış olmak. 

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ 
Veterinerlik Paratizolojisi 1       

 3311/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

— 2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi

ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

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.
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