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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN BİLGİ SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK BANKACILIK 

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi, 29 uncu maddesi, 34 üncü mad-

desinin on üçüncü fıkrası ile on beşinci fıkrası, 37 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 40 ıncı

maddesi ve 42 nci maddesi 1/7/2020 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe

girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2020 31069

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Haziran 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31161



Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya
da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren
bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredileri/saatleri de belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdür-
lüğü tarafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren  öğrenci,
tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte
tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal ra-
poru ile birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin
tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da ulus-
lararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağ-
layan, tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdürlüğü ta-
rafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren öğrenci, tez sı-
navına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik
yönünden danışmanca kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada
belirtilen yayım için gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili ensti-
tüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri
en son tarih akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 9 uncu maddesinin değişiklikten önceki
hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2016 29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/5/2017 30061
2- 3/2/2019 30675
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-

tesinde eğitim dili İngilizce olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yük-
sekokullar için isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile eğitim dili Türkçe olan ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve

49 uncu maddeleri ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için hazırlık progra-

mında 1 yılda 4 defa, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) programlarında her dönem 1 defa uygu-
lanan uzun sınavları,

b) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını,
c) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını,
ç) Dil Okulu Akademik Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından oluştu-

rulmuş dil okulu koordinatörünü ve öğretim elemanlarını,
d) Dil Okulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren

okulu,
e) Dil Okulu Koordinatörü: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatö-

rünü,
f) Dil Okulu Koordinatörlüğü: Dil Okulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm

öğretim elemanlarını,
g) Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından ve Zorunlu Ya-

bancı Dil derslerinden muaf olmak için girdikleri eşdeğerliği kabul edilen Ulusal ve Uluslararası
Sınavları,

ğ) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
h) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını,
ı) Final Sınavı: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için hazırlık prog-

ramında yılsonunda 1 kez, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) programında her dönem sonunda
1 kez uygulanan genel başarı notuna etkisi ara sınav ve kısa sınavlardan fazla olan uzun sınav-
ları,

i) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve/veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
j) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
k) Kısa sınav: Öğrencilere önceden duyurularak veya duyurulmaksızın dönem içinde

pek çok kez ders saatleri içinde uygulanan genel başarı notuna etkisi ara sınavlardan daha az
olan küçük sınavları,

l) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
m) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
n) Öğretim elemanı: Dil Okulu kadrosunda bulunan veya Dil Okulunda görevlendirme

usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,
o) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
ö) PTE (Akademik): Pearson Uluslararası İngilizce Sınavını,
p) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
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r) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
s) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ş) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-based Test/İnternet ta-

banlı yabancı dil olarak İngilizce sınavını,
t) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
u) Yaz okulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin esasları
MADDE 4 – (1) Dil Okulunda eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Senatosu tara-

fından onaylanan Dil Okulu akademik takvimine göre yapılır.
(2) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin bütün birimlerinde okutulacak zorunlu (YÖK)

yabancı dil ve hazırlık derslerinin içeriklerinin belirlenmesi, uygulaması ve ilgili öğretim ele-
manlarının görevlendirilmeleri, Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılır.

Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversitenin Türkçe eğitim veren prog-

ramlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-
rasının (ı) bendi hükmü gereğince, güz ve bahar yarıyıllarında almak zorunda oldukları kredili
yabancı dil dersleridir.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Li-
sans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı esasları
MADDE 6 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve ön lisans bölümlerine

yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil seviye
tespit ve muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler.

(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil veya eği-
tim-öğretim dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil seviye
tespit ve yeterlilik sınavından muaftır.

(3) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. İlk kayıt, ek kontenjan
ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrencilere muafiyet sınavı, eğitime hak kazanılan yarıyılın ba-
şında ilan edilen tarihte yapılır.

(4) Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan yabancı
dil muafiyet sınavına katılmayan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini başlangıç seviye-
sinden almakla yükümlüdürler.

(5) Muafiyet sınav sonucu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlen-
mesinde kullanılır. Grupların haftalık ders saatleri ve seviye yükseltme kuralları Dil Okulu
Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır.

(6) Bu sınava mazereti dolayısıyla ilan edilen tarihlerde giremeyen öğrencilere, maze-
retlerini belgelemeleri şartıyla ek yerleştirme döneminde yapılan muafiyet sınavına girebilirler.
Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, Dil Okulu
Koordinatörlüğü tarafından belirlenen en düşük seviyedeki yabancı dil dersi sınıfına yerleşti-
rilir.

(7) Muafiyet sınavında 60/100 ve üzeri puan alan öğrenciler zorunlu yabancı dil ders-
lerinden muaf olurlar. Muafiyet sınavından alınan puanların harf notu karşılığı aşağıdaki tabloya
göredir:
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(8) Muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim ku-
rumunda ya da Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini bel-
geleyenler ile Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu-1’de yer alan sınavlardan yeterli puana sahip
olanlar zorunlu yabancı dil derslerinden uygun harf notuyla muaf olurlar.

(9) Eş değerlik tablosunda belirtilen sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alına-
bilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.
Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenir. Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan,
bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl
okuyarak gelen öğrencilerin belgelerinin geçerlilik süresi belgenin alındığı tarihten itibaren 2
(iki) yıldır.

(10) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğ-
rencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili Dil Okulu Koordi-
natörlüğüne yabancı dil belgesi veya hazırlık sertifikası ile muafiyet için dilekçeyle başvur-
maları gerekir sonraki yarıyılda/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet
işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Başvuru şahsen veya resmî vekiller tara-
fından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(11) Muafiyet işlemlerinin, öğrencinin başvurusunu takip eden on beş iş günü içerisinde
koordinatörlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekir.

(12) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı
ve eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlardan yeterli puanı alarak muaf olan öğrenciler muafiyet-
lerinin transkriptlerine işlendiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatör-
lüğüne dilekçe ile başvurarak muafiyetinin iptali talebinde bulunabilirler.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Dil Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sı-

nıfın derslerine ön lisans ve lisans %70’ten az olmamak üzere İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen oranda devam et-
mekle yükümlüdür.

(2) Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %30 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı için-
de değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam
devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya
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kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi ha-
linde 3 (üç) güne kadar devam mazereti verilir. Öğrencinin hastaneye acil yatışını gerektiren
(trafik kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan sağlık raporlarının belgelenmesi duru-
munda mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Akademik Kurulu ve Koordinatörlüğü karar
verir.

(3) Hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren ge-
çerli olarak kabul edilir. Öğrenciler raporlarını raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü
içerisinde ilgili birime ulaştırmalıdır. Raporu geçerli olan öğrenciye raporlu olduğu süre içinde
yapılan ve bu nedenle giremediği dil okuluna özgü kısa sınavlara girme hakkı tanınır. Raporlu
olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda, Üniversite, fakülte ve/veya
yüksekokullarca görevlendirilen ve/veya Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden öğren-
cilerin görevli oldukları süre resmi olarak belgelenmek kaydıyla devamsızlıktan sayılmaz. Bu
tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

(5) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız
sayılır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi

her ders için bir yarıyıldır.
(2) Dil Okulu ön lisans, lisans programlarında başarısız olan öğrenciler İstanbul Yeni

Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin ilgili hükümlerine göre yaz öğretiminin açıl-
ması durumunda yaz öğretimi derslerine katılabilirler. Bu öğrenciler, 6 ncı maddede belirtilen
Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen sınav puanlarından birini aldıkları takdirde dersten ba-
şarılı sayılırlar.

(3) Yaz öğretiminde başarısız olan veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, kaldıkları
dersi bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yarıyıl sonu notu ile belirlenir. Yarıyıl

sonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlü-
ğünce belirlenip ilgili dönemin başında dersi alan tüm öğrencilere resmi bir şekilde duyurulur.

(2) Yarıyıl sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda verilen sınavlarda başarılı olamayan
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında mevcut öğrenciler için yapılacak olan mua-
fiyet sınavına girip muaf olabilirler. Bu öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile yabancı dil se-
viye gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(3) Zorunlu yabancı dil derslerinde başarı notuna ilişkin esaslar Senato kararı ile belir-
lenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim dili İngilizce olan bölüm öğren-

cileri için zorunlu olarak, eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri için isteğe bağlı olarak Dil
Okulu Koordinatörlüğü tarafından verilir.

Yabancı dil hazırlık yeterlik sınavı ve muafiyet
MADDE 11 – (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan

fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı
dil yeterlikleri ve seviyeleri akademik yılbaşında Dil Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan
Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir.

(2) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarına ilk kez kayıt yap-
tıran öğrenciler ile bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde ba-
şarısız olmuş öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan Hazırlık Ye-
terlik ve Seviye Tespit Sınavına girmekle yükümlüdürler. Zorunlu olmasına rağmen akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan bu sınava girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesindeki
hazırlık sınıfına yerleştirilirler.

(3) Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ilk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri
ile gelen öğrencilere eğitime hak kazanılan yarıyılda ilan edilen tarihte yapılır.
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(4) Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı
dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden
öğrenim göreceği belirlenir.

(5) Akademik yılın başında Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Hazırlık
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı ölçütü 70/100 olup bu koşulu yerine getiren öğrenciler ya-
bancı dil hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki/programlarındaki eğitimlerine başlarlar.

(6) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında
başarılı olamayan öğrenciler iki yarıyıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(7) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaftır:
a) Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sı-

navında başarı gösterenler.
b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konu-

şulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun
belirlediği puanla başarılı olanlar.

(8) Yedinci fıkranın (c) bendi kapsamına giren eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarında alınan puanların değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili
kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresinin aşılmamış olması şartı aranır. Sınavın
geçerlilik süresinin belli olmaması halinde, son iki yıl içinde alınan belgeler geçerlidir.

(9) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak is-
teyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL
IBT, TOEFL Paper-Based, TOEFL-Computer-Based, CAE, FCE, IELTS, PTE ve benzeri) Dil
Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçla-
rının açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile
elden teslim etmekle yükümlüdürler.

(10) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, yerleştiği programın öğretim dili
ile aynı olan başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını son iki yıl içinde başarıyla ta-
mamlayan veya bu programlardan muaf olan öğrencilerin, başarı durumlarını gösteren belge-
lerini 9 uncu fıkrada belirlenen süreyi aşmamak koşuluyla değerlendirilmek üzere Dil Okulu
Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmesi aşamasında
bu Yönetmelikte belirtilen eşdeğerlik tablosu ve/veya değerlendirme ölçütleri esas alınarak
muafiyet belirlenir.

(11) Eşdeğerliği YÖK tarafından, sınav geçerlilik süresi ise sınavı yapan ilgili kurumlar
tarafından belirlenen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu-2’ye
göre uygulanır.
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(12) Hazırlık programından bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak muaf olan
öğrenciler muafiyet kabul kararını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordina-
törlüğüne dilekçe ile muafiyet iptal başvurusunda bulunabilirler.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenciler her derse, uygulama çalış-

malarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer
çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Ders-
lerin en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam
zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve yılsonundaki sınava giremez. Ancak
izleyen eğitim-öğretim yılının başında yapılacak olan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit sına-
vına girebilir.

(2) Hazırlık sınıfı öğretim elemanları, öğrenciye izin vermeye yetkili değildirler.
(3) Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %20 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı için-

de değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam
devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya
kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi ha-
linde üç güne kadar devam mazereti verilir. Öğrencinin hastaneye acil yatışını gerektiren (trafik
kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan sağlık raporlarının belgelenmesi durumunda
mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Koordinatörlüğü karar verir.

(4) Hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren ge-
çerli olarak kabul edilir. Öğrenciler raporlarını raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü
içerisinde ilgili birime ulaştırmalıdır.

(5) Mazeret sınavları sadece ara sınavlar ve kısa sınavlar için geçerlidir. Ara sınavlara
geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş
günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla mazeret sınavına girebilirler.
Raporlu olduğu halde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda, Üniversite, fakülte ve/veya
yüksekokullarca görevlendirilen ve/veya Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden öğren-
cilerin görevli oldukları süre resmi olarak belgelenmek kaydıyla devamsızlıktan sayılmaz. Bu
tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

(7) Bu maddede sayılan koşullar yaz okulunda da aynı şekilde uygulanır.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğretim süresine Senato tarafından

karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik tak-
vim Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz ve bahar yarıyıllarını
kapsayacak şekilde bir akademik yıldır. Hazırlık sınıfında eğitim gerekirse yaz yarıyılında da
isteğe bağlı uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfı, öğrencilerin Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonucunda be-
lirlenen farklı seviyelerine binaen oluşur. Seviyeler, gruplar, haftalık ders saatleri ve grup de-
ğiştirme kuralları Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır. Ders saatleri program
hedeflerine göre haftalık 24 ile 30 ders saati arasındadır ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır.
Bir akademik yılda hazırlık eğitimi 30 haftadan az olamaz.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılda, Dil Okulu Koordinatörlüğü
tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yıl içi ve
yılsonu sınavlarındaki puan dağılımında, koordinatörlük tarafından eğitim-öğretim yılı başında
ilan edilen değerlendirme sistemi esas alınır ve uygulanır.
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(4) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler isteğe bağlı
olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki yaz
öğretimine katılabilir.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yılsonu notu ile belirlenir. Yılsonu sı-

navının, ara sınavların, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce be-
lirlenir.

(2) Yılsonu sınavında başarı notu eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı hazırlık eğitimi
alan öğrenciler için 60/100, eğitim dili İngilizce zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrenciler için
70/100’dür. Yılsonu notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları
bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı oldukları takdirde eğitim alan tüm öğrencilere
yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.

(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını sağ-
layamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan zorunlu hazırlık öğrencileri başarı koşullarını
yerine getiremediği için hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(4) Eğitim dili Türkçe olan programların öğrencilerinden isteğe bağlı hazırlık sınıfı eği-
timi alanlar bu eğitimden başarısız veya devamsız olsalar bile programlarına koşulsuz olarak
devam edebilirler. Ancak bu öğrencilere herhangi bir hazırlık eğitimi başarı belgesi verilmez.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin programdan ili-
şiklerinin kesilmeleri veya öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmaları
süreçleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin ve yürürlükteki ilgili mevzuatın hükümlerine göre yapılır.

Kayıt dondurma, izinli sayılma
MADDE 15 – (1) Kayıt dondurmak veya izinli sayılmak isteyen öğrenciler için İstanbul

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci
maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık öğrencileri bir defaya mahsus bir yıl kayıt dondurabilir.
Dil okulu koordinatörlüğü
MADDE 16 – (1) Dil Okulu Koordinatörlüğü Dil Okulunda fiilen eğitim-öğretim yap-

makta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Birimin başkanı Dil Okulu Koordinatörüdür.
Koordinatörlük, hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaz okulu eğitim-öğretim programla-
rının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları akademik kurulunda gözden geçirir
ve öneriler getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 27/5/2013 tarihli ve 28659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni

Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK 
İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda

Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılma-
sına Dair Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “1/1/2021” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2020/13)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “9/3/2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin” ibaresi “9/3/2020
tarihinden itibaren kullandırılan Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası kredilerin” şeklinde,
üçüncü fıkrasında yer alan “Türk lirası kredi kullandırımı esnasında” ibaresi “Merkez Banka-
sınca belirlenen Türk lirası kredilerin kullandırımı esnasında” şeklinde, “yazılı beyan” ibaresi
“beyan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında 25/12/2020 yükümlülük tarihine

kadar geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’in üzerinde olup,

bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan uyarlanmış
yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’ten büyük olan bankalar, 25/12/2020 yükümlülük tari-
hine kadar bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen koşulları
sağlamış sayılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki bankalara, 25/12/2020 yükümlülük tari-
hinden itibaren bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen zorunlu
karşılık oranlarının uygulanmaya devam edilebilmesi için 25/12/2020 yükümlülük tarihi iti-
barıyla aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tüm koşulların sağlanmış ol-
ması şarttır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 12/6/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-
rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2020 31069
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809

27- 7/8/2019 30855

28- 20/8/2019 30864

29- 21/9/2019 30895

30- 9/12/2019 30973

31- 28/12/2019 30992

32- 18/1/2020 31012

33- 7/3/2020 31061

34- 18/3/2020 31072
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KURUL KARARLARI

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E-TİCARET KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan e-ticaret kargo hizmeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.07.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4178/1-1 
—— • —— 

WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3.000.000 adet 487x294x264,5 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.07.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

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

5 - İhale 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 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.  
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  4284/1-1 
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77 KALEM MAKİNE, TEÇHİZAT İLE LABORATUVAR CİHAZLARI 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "77 

kalem Makine, Teçhizat ile Laboratuvar Cihazlarının", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 
sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale ek 
şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.06.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir.Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme  
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamelerine ve 
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4311/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi K.Kızılhisar Mahallesi, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, 

imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 
taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 
Sıra 

No 
Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 1041 1 
4.429,91 

m² 

Konut 

(E: 1.20 

Yençok: 8 Kat) 

800,00 

TL 

3.543.928,00 

TL 

107.000,00 

TL 

2 1042 2 
3.453,62 

m² 

Konut 

(E: 1.20 

Yençok: 8 Kat) 

800,00 

TL 

2.762.896,00 

TL 

83.000,00 

TL 

3 7536 1 
12.475,19 

m² 

Konut 

(E: 1.50 

Yençok: 8 Kat) 

800,00 

TL 

9.980.152,00 

TL 

300.000,00 

TL 

4 7498 3 
2.066,68 

m² 

Konut 

(E: 1.50 

Yençok: 8 Kat) 

850,00 

TL 

1.756.678,00 

TL 

53.000,00 

TL 

5 7498 4 
2.066,67 

m² 

Konut 

(E: 1.50 

Yençok: 8 Kat) 

850,00 

TL 

1.756.669,50 

TL 

53.000,00 

TL 

6 7617 2 
6.035,33 

m² 

Konut 

(E: 1.50 

Yençok: 8 Kat) 

800,00 

TL 

4.828.264,00 

TL 

145.000,00 

TL 

 
2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 
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5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 01.07.2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 01.07.2020 Çarşamba günü saat 12.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-

Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 4177/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

17/03/2020 tarihli ve 31071 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk 
Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan; 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddesi “Adaylar, sözlü 
ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden 
elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile 
birlikte sağlık personeli gözetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı 100.Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde 
boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde 
yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI başlıklı 5 inci maddenin ikinci fıkrası “Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS 
puanları 04/08/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.tekirdag.bel.tr adresinde ilan dilecek 
olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası 
“İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 10/08/2020 - 21/08/2020 tarihleri 
arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Çorlu İtfaiye 
İstasyonu) Şeyh Sinan Mahallesi Namazgah Sokak No: 14 Çorlu Otogar Arkası Çorlu/ 
TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı 
sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 4387/1-1 
—— • —— 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan 175 (yüzyetmişbeş) adet HE1 Hemşire pozisyonunda 
aranan nitelikler aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
POZİSYON 

SIRA NO 
UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

HE1 HEMŞİRE 175 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans 

programından mezun olmak. 2018 KPSS P3 puan türünden en az 

50 ve üzeri puan almış olmak 

 4371/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4385/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4378/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4379/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4380/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 4381/1-1 

  



20 Haziran 2020 – Sayı : 31161 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 4382/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4384/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4383/1-1 
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4372/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI SÜRESİNİN UZATILMASI  

 
 4374/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4374/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4293/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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1
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17

45

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin

Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında

Tebliğ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9401 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2020 Tarihli ve 9065

Sayılı Kararı

NOT: 19/6/2020 tarihli ve 31160 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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