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YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim

programlarına, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlarına, devamlı
ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine 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) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Fakülteye girişinden fakülte ile ilişkisini kesene

kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili
sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen, ders, ders
kurulları, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları
için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Dekan/Dekanlık: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,
d) Ders kurulu (Komite): Dönem I, II, III’te genellikle bir sistemin veya konunun temel

tıp ve klinik anabilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen
içerisinde kuramsal ve uygulamalı öğretimini,

e) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,
f)  Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,
g) Eğitim-öğretim yılı: İntörnlük dönemi hariç her biri en az otuz iki haftadan oluşan

dönemi,
ğ) Eğitim komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordi-

natörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,
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h) Fakülte: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Fakültenin Fakülte Kurulunu,
i) İntörnlük dönemi: Dönem VI’da  klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulama-

larını içeren on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini, 
j) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
l) Staj: Fakülte Kurulunca belirlenen anabilim dallarında pratik (uygulamalı) ve teorik

olarak yapılan eğitim-öğretimi,
m) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
n)Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü,  2547 sayılı Kanun ve

Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, ilgili mev-
zuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrenci,
kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt ya-
pabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirle-
nen esaslara göre Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üni-
versite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim harcını yatır-
mayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenci-
ye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.
Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Eğitim süresi
MADDE 6 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu süre azami do-

kuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu
ve izinli geçen süreler dahil değildir. Üniversiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğ-
rencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır; bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti öde-
nir.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorum-
ludur.  Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci statüsü 
MADDE 8 – (1)  Fakültede tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve

Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilir. Ancak, diğer tıp fakültelerinden staj
yapmak için gelen öğrencilere, ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Yönetim
Kurulu kararı ile staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve bu konudaki Senato ka-

rarlarına göre Yönetim Kurulunca yapılır.
Eğitim şekli ve dili
MADDE 10 – (1)  Fakültede 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki

dersler ve seçmeli dersler hariç tüm dönemler için sınıf geçme esası uygulanır. Bir dönemi ba-
şaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve
pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı
derslerdir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde
ders geçme esası uygulanır.
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(2) Tıp eğitiminde öğretim; dönem I, II ve III'te ders kurulları, dönem IV ve V' te  staj
esasına göre yapılır. İntörnlük dönemi ise Fakülte Kurulu tarafından teklif edilen ve Senatoca
kabul edilen İntörnlük esaslarına göre yürütülür.

(3) Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; IV ve V’te ise kaldığı stajları tekrarlar.
Stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Dönem I ve II’de ders geçme
sisteminin uygulandığı derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dö-
nemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu
almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sı-
navlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan intörnlük
dönemine başlayamaz.

(4) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki
eğitimde; iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru
davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara
da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile
işbirliği yapılabilir. Komiteler ve ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu
olarak görevlendirilen akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(5) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders, Staja Devam ve Sınavlar

Devam zorunluluğu
MADDE  11 – (1) Ders ve stajlara devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama ya-

pılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri
çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III üncü dönemlerde her bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’u, uygu-
lamalı derslerin %20’sinden fazlasına mazeretli ya da mazeretsiz katılmayan öğrenciler, o ders
kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır  almış ola-
rak değerlendirilir.

c) I, II ve III üncü dönemlerde, bir dönem içindeki toplam devamsızlık süresi tüm teorik
derslerin %30’u, uygulamalı derslerin %20’sini aşan öğrenciler, dönem sonu teorik ve uygu-
lama sınavlarına alınmaz ve F1 notu ile başarısız olur. Bu durumda olan öğrenciler ilgili dönemi
tekrar eder.

ç) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde öğrencilerin yıl sonu genel ve bütün-
leme sınavlarına girebilmeleri için yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıklarının %30’un üze-
rinde olmaması gerekir.

d) IV ve V inci  dönemlerde her bir staj süresince devamsızlık süresi mazeretli ya da
mazeretsiz toplam staj süresinin %20’sini aşanlar o staj sonu sınavına alınmaz ve başarısız sa-
yılarak staj tekrarı yapar.

e) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin devamsızlıklarının hesaplanmasında Fakülteye
kayıt yaptırdığı tarih esas alınır.

f) İntörnlük döneminde her staj için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’unu
aşan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar.

g) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen devamsızlık süresini aşmayan ve mazereti
nedeniyle kurul ve staj sonu sınavına girmeyen öğrencilerin mazereti Yönetim Kurulunca kabul
edildiği takdirde ilgili ders kurulu/staj sonu sınavının mazeret sınavına alınır. 

ğ) I, II ve III üncü dönemlerde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı
yapan öğrencilerde devam zorunludur. IV ve V inci dönem stajlarda devamsızlık veya başarı-
sızlık nedeniyle stajın tekrarlanması halinde staj devamlılığı zorunludur.

Mazeret
MADDE 12 – (1)  Öğrencinin sınavına giremediği ders, kurul ve stajların sınav tarihini

kapsayan rahatsızlığını Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmi
yataklı tedavi kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi dışında alınan raporların ise Eğitim Araştırma Hastanesinde raporun alın-
dığı ilgili klinikçe onaylanması ve bu raporların Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
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(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık mazereti: Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulun-

duğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. 
b) Yakın akrabaların ağır hastalığı veya ölümü: Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır

hastalığı veya ölümü nedeniyle sınava giremeyen öğrencinin, durumunu belgelemesi ve ilgili
yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir. 

c) Doğal afetler: Yörenin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması ko-
şuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda ilgili yönetim ku-
rulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir. 

ç) Tutukluluk: Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği uyarınca öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde ilgili yöne-
tim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir. 

d) Diğer haller: Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerde mazeret
sınav hakkı verilir. 

(3) Önemli bedensel hastalıklar veya ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi
içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenir. Öğre-
nimlerine devam edemeyeceğine ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kuru-
lunca karar verilen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, mazeretine ilişkin her türlü müracaatlarını, mazeretin bitimini izleyen beş
işgünü içinde Dekanlığa bildirmek zorundadır. Bu süreyi aşan başvurular işleme alınmaz. Yö-
netim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya gerekçe göstererek ret edebilir.

İzin
MADDE 13 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması ha-
linde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında bir yıl olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir.
Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az on beş gün önce yapılır. Bu şekilde izin
alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara giremez. İzinle
ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu
birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak
başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca
kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, 6 ncı maddedeki
süreye eklenir.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görev-
lendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendi-
rilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenci bu süreler içinde
izinli sayılır.  Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı bu süre de dahil, toplam devamsızlık süresi
bir ders, kurul ve staj süresinin toplam ders saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda,
öğrenci devamsız sayılır. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri
ders veya dersler varsa bu derslerden Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınırlar. An-
cak öğrenci dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği za-
manlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

(4) Üçüncü fıkra dışındaki tüm mazeret ve raporlar tüm dönemlerdeki devamsızlık sü-
resinin içindedir.  

Yabancı dil sınavı
MADDE 14 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu ya-

bancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi
tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı
dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf
tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağ-
layamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak
zorundadır. Belirlenen yabancı dil ders programından başarısız olan öğrenciye, bu dersi sonraki
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dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1
notu almamış ise bu dersi tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve
dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; yabancı dil dersinden başarılı olmadan intörnlük dö-
nemine başlayamaz.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar
MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

Eğitim öğretim yılı içindeki tüm ders kurulları Dekanlık tarafından belirlenen programa göre
dönem koordinatörleri tarafından yürütülür. 

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda  ders kurulu

notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları, en geç on iş günü içinde
ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının biti-
minden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş,
en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sı-
navında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle gire-
meyen öğrenciler katılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan günde klasik
usulle yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik
derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders ku-
rulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında ku-
rulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan
ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek
o ders kurulu sınav notu belirlenir. Bir ders kurulu sınav notu yuvarlama yapılmadan, virgülden
sonraki iki basamak olarak kayda geçilir.

(4) Ders kurulu sınavları için toplam 100, final ve bütünleme sınavları için 200 soru
sayısı üzerinden sınav yapılır. Teorik sınavlarda çoktan seçmeli test usulü sınav yapılır. Ders
kurulu, final ve bütünleme sınavlarında soru sayısı hesaplanırken; her bir anabilim dalı için
belirlenen pratik ders saati toplamının %50’si ile teorik ders saati toplamı alınarak soru yüzdesi
hesaplanır. Her bir anabilim dalı için bu şekilde belirlenen soru sayısının 2/3’ü teorik, 1/3’ü
pratik sorusu içerecek şekilde düzenlenir. Pratik sınav yapmayacak anabilim dalları için, he-
saplanan pratik soru sayısı kadar soru, teorik soru sayısına eklenir. Dönem sonu ve bütünleme
sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

(5) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı
sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır. 

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının
toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Dönem sonu başarı notu virgülden sonraki ilk
rakam 5 ve üzerinde ise bir üst, 5’ten küçük ise bir alt en yakın tam sayıya tamamlanır. Bütün-
lemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan
not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi
için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en
az 60 olması gerekir.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla
olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılır. Bu durumda
öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğ-
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rencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı di-
lekçe ile başvururlar. Bu takdirde dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, altıncı fıkra-
daki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girme-
mesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin
ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alın-
maz. Not geçer ise G olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde bir dersin
başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının
toplamıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için, öğrencinin yılsonu veya bütünleme sına-
vından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(10) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve
yılsonunda bir final ve bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’teki sınavlar
MADDE 16 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, ge-

nellikle yazılı ve/veya sözlü  olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Not takdirinde öğren-
cinin staj süresindeki çalışma, disiplin ve başarısı da göz önüne alınır.

(2) Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sa-
yılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir.

(3) Dönem sonu sınavı notu F2 veya dönem notu F4 olan öğrenci dönem sonu bütün-
leme sınavına alınır.

Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar
MADDE 17 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde

edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında dene-
yim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye
getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız on iki ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere
ayrılarak yapılır. Uygulama esasları İntörn esaslarına göre belirlenir. Bu dönemde öğrenci, kli-
nik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim elemanı gözetiminde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim da-
lına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları
göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından 20 nci maddedeki not sistemine göre başa-
rılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz.
Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak 11 inci madde hükümleri uygulanır.

(4) Dönem VI öğrencilerinin; yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bi-
timinden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kul-
lanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sı-
navı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Stajların başka bir kuruluşta yaptırılması
MADDE 18 – (1) Stajların Fakülteye bağlı anabilim dallarında yaptırılması esastır. An-

cak Fakültenin ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun
şartların bulunmaması durumunda, ilgili koordinatörün ve Dekanlığın uygun görmesi halinde
stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla başka sağlık kuruluş-
larında da yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan son-

raki bir hafta içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa itirazda
bulunabilir. Soru, sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir
ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 20 – (1)  Fakültenin sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, ge-

çer ve geçmez notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puanlar Notlar Dereceler Katsayılar
92-100 A1 Mükemmel 4,00
84-91 A2 Pekiyi 3,50
76-83 B1 İyi 3,00
68-75 B2 Orta 2,50
60-67 C Orta 2,00

G Geçer

b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derece
0-59 F4 0,00 Başarısız

F2 0,00 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0,00 Başarısız-Devamsız

1) F1;  Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
2) F2; Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F4; Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu

stajlar için.
4) E; Mazeretli geçmez.
Not ortalaması
MADDE 21 – (1) Not ortalaması ile ilgili hesaplamalar şunlardır:
a) Puan; dönem sonu başarı notu/staj sonu başarı notunun katsayısı ile AKTS kredisinin

çarpımı sonucu bulunan toplam rakamdır.
b) Toplam puan; Dönem I, II ve III için her bir döneme ait puanın, Dönem IV ve V’te

ise dönemi oluşturan stajlara ait hesaplanan puanların toplamıdır.
c) Toplam AKTS kredi;  dönemlere ait AKTS kredi değer toplamıdır.
ç) Dönem ağırlıklı not ortalaması; o döneme ait toplam puanın toplam AKTS kredisine

bölünmesi ile elde edilen puandır.
d) Genel ağırlıklı not ortalaması; almış olduğu tüm dönemlere ait toplam puanın toplam

AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen puandır.
e) Genel not ortalamasına tekrar edilen dönemlerden alınan en son not katılır. 
f) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler, seçmeli dersler

ve intörnlük dönemi stajları ortalama hesaplamasına katılmaz.
Diploma
MADDE 22 – (1) Öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle

tıp doktorluğu diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen staj döneminin
bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

(2) Genel not ortalaması katsayısı 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı
olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine ge-
çen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

İlişik kesme
MADDE 23 –  (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-

öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üni-
versite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılma-
dığının anlaşılmış olması,

c) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi halinde,
ç) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son  Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  16/7/2017 tarihli ve

30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1)  Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer. 
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN 
BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin

düzenlemeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuru-
luşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş
ve anasözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun

2 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Çalışma bölgesi: Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarının esas faaliyetini gös-

termesi ve/veya ortak kaydetmesi için belirlenen alanı,
c) Genel Müdürlük: Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğünü,
d) Kanun: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,
e) Kurucu: Kurulacak kooperatif veya kooperatif üst kuruluşunun anasözleşmesinde

belirtilen ortaklık şartlarını taşıyan ve kuruluş için irade beyanını ortaya koyan gerçek ya da
tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri
İzin mercii
MADDE 4 – (1) Kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemleri Ge-

nel Müdürlük tarafından yürütülür. Bu yetki Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde İl
Müdürlüklerince de kullanılabilir.

Kuruluş izin işlemleri
MADDE 5 – (1) Kuruluş izin başvuruları esnasında istenilecek gerekli bilgi, belge ve

dilekçe örnekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.
(2) Kooperatif kuruluş izni almak için sırasıyla;
a) Kooperatif anasözleşmesi Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) düzenlenerek

bu sistem üzerinden ticaret sicili müdürlüğüne gönderilir.
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b) Bakanlıkça belirlenen sayıda anasözleşme ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendiril-
miş personel huzurunda kurucu ortaklarca imzalanır.

c) Kuruluş talebini içeren bir dilekçe ekinde anasözleşme ve gerekli diğer belgeler ile
izin merciine başvurulur.

(3) İzin mercii, gerekli gördüğü hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk
tüzel kişilerinden bilgi, belge ve görüş isteyebilir.

Düzeltme beyanı
MADDE 6 – (1) Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel

huzurunda imzalanması ve mühürlenmesinden sonra anasözleşmede değişiklik yapılmasının
istenilmesi halinde, kurucularca izin merciine anasözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı
verilir.

(2) Kuruluşun usulüne uygun olarak tamamlanmasını teminen izin merciince düzeltme
istenilmesi halinde düzeltme beyanı, anasözleşmenin “ilk yönetim kurulu” başlıklı maddesinde
adı geçenlerin çoğunluğu tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel hu-
zurunda imzalanır.

Anasözleşme değişikliği izin işlemleri
MADDE 7 – (1) Kooperatiflerde anasözleşme değişiklikleri kuruluştaki usul ve esaslara

tabidir.
(2) Anasözleşme değişiklik başvurusunda istenilecek gerekli bilgi, belge ve dilekçe ör-

nekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.
(3) Anasözleşme değişiklik izni talep edilmesi halinde sırasıyla;
a) Yönetim kurulunca, anasözleşmenin tamamının veya bazı maddelerinin değiştiril-

mesi talebine ilişkin gerekçeli karar alınır. Bazı maddelerin değiştirilmesinin talep edildiği du-
rumlarda bu maddelerin numaraları yönetim kurulu kararında açıkça belirtilir.

b) İzin talebini içeren bir dilekçe ekinde değişiklik kararının sureti ve gerekli diğer bel-
geler ile izin merciine başvurulur.

Tescil ve ilan
MADDE 8 – (1) Kuruluş izin işlemi tamamlandıktan sonra ticaret sicili müdürlüğünde

kooperatifin kuruluşu Kanunun 3 üncü maddesine göre tescil ettirilerek bu maddede belirtilen
hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

(2) Anasözleşme değişikliği izin işlemi tamamlandıktan sonra izin verilen değişiklikler
kooperatif genel kurulunda görüşülür. Genel kurulca kabul edilen değişiklikler ticaret sicili
müdürlüğünde tescil ettirilir.

(3) Anasözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi halinde yapılan değişiklikler ara-
sında Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hususlar varsa ilan ettirilir. Anasözleşmenin bü-
tünüyle değiştirildiği durumlarda ise ilan bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurucu Ortak Sayıları, Çalışma Bölgeleri ve Diğer Şartlar

Ortak sayısı ve çalışma bölgesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ ile asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma bölgesi belirlenen-

ler dışında kalan kooperatifler en az 7 ortak tarafından kurulur ve anasözleşmede belirlenebi-
lecek çalışma bölgesinde faaliyet gösterir.

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi
MADDE 10 – (1) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi, bu maddenin ikinci

fıkrasının (c) bendi kapsamındaki çalışma bölgeleri ile Ek-1’de yer alan çalışma bölgelerinde
en az 1.250, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 750, büyükşehir belediyesi
olmayan illerin merkez ilçesinde en az 750, diğer ilçelerinde ise en az 400 esnaf veya sanatkâr
tarafından kurulur.

(2) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi; anasözleşmede açıkça belirtilmek
şartıyla ve tek bir çalışma bölgesinde faaliyet göstermek üzere, büyükşehir belediyesi olan il-
lerde çalışma bölgesi dâhilindeki bir ilçe merkezinde; bunların dışında kalan illerde ise merkez
ilçe de dâhil olmak üzere çalışma bölgesini oluşturan ilçe merkezinde kurulabilir.

a) Büyükşehir belediyesi olan illerin Ek-1’de yer alan ilçeleri o ilin bir çalışma bölge-
sini, bunların dışında kalan ilçelerinin her biri ayrı bir çalışma bölgesini oluşturur.

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesi bir çalışma bölgesi, diğer ilçe-
lerinin her biri ise ayrı bir çalışma bölgesidir.
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c) İstanbul ilinin Avrupa yakasında bulunan ilçelerinin tamamı bir çalışma bölgesini,
Anadolu yakasında bulunan ilçelerinin tamamı ise ayrı bir çalışma bölgesini oluşturur.

ç) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak koo-
peratifin çalışma bölgesi, aynı ilin kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçelerini kapsayacak şe-
kilde genişletilebilir.

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi
MADDE 11 – (1) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi ger-

çek kişi tarafından kurulur.
(2) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesidir. Ancak

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma böl-
gesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletile-
bilir.

(3) Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatifin kurulması esastır. Ancak gerekçeli
olarak talep edilmesi halinde; Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz
önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama koope-
ratifinin kuruluşuna izin verilebilir.

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifi
MADDE 12 – (1) Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve

aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulur.
(2) Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı yenilenebilir

enerji üretim kooperatiflerinde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücü en
düşük sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücünün her durumda en çok 20 katına eşit
olabilir.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca tüketim birleştirmesini
yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan yenilenebilir enerji üretim koo-
peratifleri için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen oran arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kooperatif Üst Kuruluşları

Kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri
MADDE 13 – (1) Faaliyet konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan en az 7 ku-

rucunun bir araya gelmesi şartıyla, kooperatifler tarafından kooperatif birliği, kooperatif bir-
likleri tarafından ise kooperatifler merkez birliği kurulabilir.

(2) Bakanlık tarafından bölgeler belirlendiği takdirde, bir bölgede aynı çalışma konu-
larına sahip birden fazla kooperatif birliği kurulamaz. Belirlenen bölgeler Genel Müdürlük in-
ternet sitesinde yayınlanır.

(3) Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez
birliği kuramazlar.

(4) Kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin kuruluş ve anasözleşme
değişikliği izin işlemleri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürü-
tülür.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
MADDE 14 – (1) 7/1/1992 tarihli ve 2939 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

kuruluşu ilan olunan Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin anasözleşme değişikliği izin işlem-
leri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tarım satış kooperatif ve birliklerine uygulanacak hükümler
MADDE 15- (1) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerine bu Tebliğin, 1/6/2000 tarihli

ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca ya-
yımlanan örnek anasözleşmelere aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/427  

KARAR NO : 2016/179 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 10/11/2016 tarihli ilamı ile 3/5 maddesi gereğince ĠKĠ YIL ALTI AY HAPĠS, 100-TL 

ADLĠ PARA CEZASI ve 5607 Sayılı Yasanın 13. Maddesi atfıyla TCK.nun 54 maddesi uyarınca 

müsadere ile cezalandırılan Namır ve Nınelı oğlu, 1977 Gürcistan doğumlu Bondo PAPASKIRI 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, bildirdiği adrese tebligat yapılamamıĢ, yeni tebligat adresi 

tespit edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak 

veya en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle istinaf yasa 

yolu kabil olarak karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5441 

—— • —— 

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2017/524  

Bina içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık suçundan sanık 

HERNAN JAUER MONTREO GONZALES hakkında TCK.nun 142/2-h maddesi uyarınca 

neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup; 

Sanığın Küba uyruklu olması sebebiyle, gerekçeli kararın aramalara rağmen tebliği 

mümkün olmadığından; 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca, Resmi Gazete’de ilan edilerek, ilan 

edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına, 

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememiz yetki sınırları içinde ise 

Mahkememize dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak, Mahkememiz yargı 

sınırları dıĢında ise bulunduğu yerde aynı derecedeki mahkemeye dilekçe vererek veya zabıt 

katibine beyanda bulunmak suretiyle karara karĢı Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa 

yoluna gidebileceği, süresinde istinaf yasa yoluna gidilmemesi halinde baĢka bir karara, ihtara, 

tebliğe ve iĢleme gerek kalmaksızın kesinleĢeceği hususu ihtar ve tebliğ olunur. 5443 

————— 

Esas No: 2011/444  

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık GĠORGI ALANIA hakkında TCK.nun 204/1. 

maddesi uyarınca neticeten 2 yıl müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, 

Sanığın Gürcistan uyruklu olması sebebiyle, gerekçeli kararın tebliği mümkün 

olmadığından; 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete de ilan edilerek, ilan 

edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına, 

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi ile zabıt 

katibine düzenlettirilecek tutanak veya mahkememiz yargı çevresi dıĢında olması halinde Bölge 

Adliye Mahkemesine istinaf talebini içerir dilekçe ile baĢvuruda bulunması gerektiği, aksi takdire 

kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 5444 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/135 

KARAR NO : 2018/11 

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, 

bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak suçundan 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2018 tarihli ilamı ile TCK'nun 52/2 

maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis, 100,00 TL. Adli Para, 53/1 a, c, d ve e bentleri gereğince 

cezalandırılmasına dair verilen kararın Abbas ve Sure'den olma 1961 Mıaneh doğumlu, 

MOHARAMALI HEIDARI'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememesi nedeni ile; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, sanığın 

ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, yokluğunda karar verilen taraflar yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren, yüzüne karĢı karar verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden 7 gün içinde 

Ġstinaf’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 

yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 

Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 

(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar 

verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 5439 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 GR. FĠLĠZ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

4.000.000 adet 500 gr. Filiz Çay PoĢeti %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/ 

RĠZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.07.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak 

Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5523/1-1 
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PATLAYICI MADDE ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak üzere 2 (iki) kalem Patlayıcı Madde 

Alımı iĢi açık ihale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/328981 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01       Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak 

üzere 2 (iki) kalem Patlayıcı Madde Alımı iĢi açık ihale 

(Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 19.07.2018 PerĢembe günü saat 14:00 

d) Dosya No : 010 - KÇLĠ/2018 - 0393 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 19.07.2018 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5745/1-1 
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YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait RENAULT kamyonlarda kullanılmak üzere (45 kalem) yedek 

parça alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/328187 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01       Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait RENAULT kamyonlarda 

kullanılmak üzere (45 kalem) yedek parça alımı iĢi. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 12/07/2018 PerĢembe günü saat 14:00 

d) Dosya No : 270 - KÇLĠ/2018 - 0392 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 12/07/2018 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5743/1-1 



2 Temmuz 2018 – Sayı : 30466 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih te yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89    

45500   Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 
 

a) Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati SÜRE 

Kontrol ġube Müdürlüğü Eynez 

Yeraltı Kontrol BaĢmühendisliği ’ne 

bağlı stok sahalarından 200.000 ton 

Kömürün Soma B Termik Santralı 1-4 

ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine 

veya stok sahalarına taĢınması ve 

boĢaltılması hizmet alım iĢi. 

2018/326591 2018 - 1024 
23.07.2018 

14:00 
60 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma/MANĠSA) 'dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : E.L ĠĢletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; E.L ĠĢletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89    45500 

Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5742/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ VE ENH YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van ErciĢ Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) 

alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi ve ENH yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 

ile ihale edilecektir. 
1 - Ġdarenin Adresi : HaĢmet Bedii Kürüm Cad. No: 20 ErciĢ/VAN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi ve ENH Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Van/ERCĠġ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 TEDAġ B.F. ile) : 5.552.640  TL 

f) Geçici Teminatı : 388.684,80 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      

1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/07/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Van ErciĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının HaĢmet Bedii Kürüm 
Cad. No: 20 ErciĢ / VAN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
 5741/2-2 
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200.000 ADET BESLEME RONDELASI (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/318666 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (afyonbetontravers@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Besleme Rondelası-200.000 Adet 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 25/07/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 

AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ- IBAN No: TR230001500158007282440204 

nolu hesabına KDV dahil 100,00 TL bedel yatırılmak sureti ile 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. 5612/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI : Ataullah HAMĠDĠ 

ADRESĠ : Bilinmiyor  

Çukurambar Mahallesi, Ġmarın 27522 ada 9 sayılı parseli üzerinde bulunan binada (B blok) 

meydana getirilen proje hilafi hususlar nedeniyle düzenlenen 08.05.2018 gün ve 178/08991 sayılı 

tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Ataullah HAMĠDĠ’ye 

57.791,91.- (Elli Yedi Bin Yedi Yüz Doksan Bir Lira Doksan Bir KuruĢ) TL. para cezası 

tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 15.05.2018 gün ve 2132 sayılı karar ile hüküm altına 

alınmıĢ olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiĢ ise de mevcut 

adresinizde bulunamamanız ve tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi 

nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıĢtır.  

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili 

maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

 5709/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

UNVANI ADET 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

ĠliĢkiler Bölümü (ĠNG) 
Profesör 1 

Eğitim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği Programı 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Fen - Edebiyat Fakültesi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; BaĢvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 

fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans -Doktora) 

belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not 

ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalıĢma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım 

dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

(YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

Ġlan olunur. 5748/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11998 İstanbul İlinde Tesis Edilecek Çanta Rüzgar Enerji Santralinin

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK
–– Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak

Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

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.


