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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-

kanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetme-

liğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay

süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kay-

dıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan

ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2020 31058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/3/2020 31078 (Mükerrer)
2- 6/9/2020 31236

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Ocak 2021
SALI

Sayı : 31362



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize

Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çıkış noktası: Doğal gazın iletim şebekesinden çıktığı ve iletim şirketinden teslim

alındığı noktayı,

b) Dengeleme gazı alış fiyatı (DGAF): ŞİD uyarınca belirlenen dengeleme gazı alış fi-

yatını,

c) Dengeleme gazı satış fiyatı (DGSF): ŞİD uyarınca belirlenen dengeleme gazı satış

fiyatını,

ç) Dengesizliklerin uzlaştırılması: Her bir gaz gününe ilişkin olarak ŞİD uyarınca be-

lirlenen dengesizlik miktarları ve fiyatları üzerinden her bir taşıtanın dengesizliğine ilişkin ola-

rak alacak ve borçların hesaplanması ve ilgili bildirimlerin hazırlanması işlemlerini,

d) Elektronik bülten tablosu (EBT): Piyasada faaliyet gösteren tarafların piyasa hare-

ketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan ve iletim şirketince işletilen elektronik duyuru

panosunu,

e) Eşleşme: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında verilen ve birbiriyle uyuşan

alış ve satış yönlü tekliflerin eşleşmesini,

f) Gaz günü (G): Saat 08.00’da başlayıp ertesi gün saat 08.00’da sona eren 24 saatlik

zaman dilimini,

g) Gerekçe kodu: İletim şirketinin ilave dengeleyici olarak veya ŞİD’de belirtilen diğer

haller gereği organize toptan doğal gaz satış piyasasına girmesi durumunda giriş sebebini be-

lirten referans numarasını,

ğ) Giriş noktası: Doğal gazın iletim şebekesine girdiği ve iletim şirketine teslim edildiği

teslim noktasını,

h) Günlük Gösterge Fiyatı (GGF): Piyasa işletmecisi tarafından işleme açılan her bir

kontrat için VGPUE’de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen fiyatı,

ı) Günlük referans fiyat (GRF): Kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve teslim gü-

nünden hareketle PUE’de belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan günlük doğal gaz

fiyatını/fiyatlarını,

i) İkili anlaşma: İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, özel hukuk hüküm-

lerine tabi olarak doğal gaz alınıp satılmasına ilişkin ticari anlaşmaları,

j) İlave dengeleyici: ŞİD uyarınca iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması ama-

cıyla organize toptan doğal gaz satış piyasasına girerek piyasa işlemi yapması durumunda pi-

yasa katılımcısı olarak iletim şirketini,

k) İlave dengeleyici fiyatı (İDF): İletim şirketinin ilave dengeleyici sıfatıyla STP’de iş-

lem yaptığında ŞİD’de belirlenen kurallar çerçevesinde oluşan fiyatı,
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l) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD): 26/10/2002 tarihli ve

24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönet-

meliği gereğince, iletim şirketi tarafından hazırlanan ve iletim hizmetine ilişkin olarak iletim

şirketi ile taşıtanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen uygulama esaslarını,

m) İletim şebekesi: Doğal gaz dağıtım şebekesi dışında doğal gazın taşınması için kul-

lanılan doğal gaz boru hattı şebekesi ile bununla ilgili tesisleri,

n) İletim şebekesi stoğu: İletim şebekesi içinde bulunan doğal gazı ifade etmek üzere

ŞİD çerçevesinde belirlenen miktarı,

o) İletim şirketi: Boru hatları ile iletim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

ö) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul

kararları ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

p) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piya-

sası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nu,

r) Kesinleşmiş eşleşme: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında verilen tekliflerin

bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE çerçevesinde piyasa işletmecisi tarafından onaylanınca ka-

zandığı niteliği,

s) Kesinleşmiş takas miktarı: Bir piyasa katılımcısının kesinleşmiş eşleşmelerinin mah-

suplaşmaları yapıldıktan sonra oluşan teslimata konu net doğal gaz miktarını,

ş) Kontrat: PUE ve VGPUE kapsamında belirli bir teslimat döneminde doğal gaz alma

veya satma yükümlülüğü doğuran sözleşmeyi,

t) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

u) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ü) Merkezi uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasında bu Yönetmelikle belirle-

necek olan mali işlemlerin yürütülmesinde kendisinden hizmet alınan ve 6/12/2012 tarihli ve

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak görev yapan ku-

ruluşu,

v) Merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması: Piyasa işletmecisi ile merkezi uzlaştırma

kuruluşu arasında imzalanan ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve so-

rumluluklarını belirleyen anlaşmayı,

y) Merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması: Merkezi uzlaştırma kuruluşu ta-

rafından hazırlanan ve piyasa işletmecisi tarafından onaylanan, piyasa katılımcıları ile merkezi

uzlaştırma kuruluşu arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imza-

lanan anlaşmayı,

z) Olağandışı durum: Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişini olumsuz et-

kileyen olağandışı durumları,

aa) Organize toptan doğal gaz satış piyasası (OTSP): Doğal gaz sisteminden yararlanan

lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar,

ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından belirlenen diğer

doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen piyasayı,

bb) Piyasa işlemi: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında gerçekleştirilen ticari iş-

lemleri,
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cc) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması: STP’de her bir gaz gününe ilişkin olarak yapılan
işlemlerden dolayı her bir piyasa katılımcısı nezdinde doğan alacak ve borç miktarlarının be-
lirlenmesi, ilgili alacak ve borçların hesaplanması ve ilgili bildirimlerin hazırlanması işlemle-
rini,

çç) Piyasa İşletim Usul ve Esasları (PUE): Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultu-
sunda organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin usul ve esasları,

dd) Piyasa işletmecisi: STP’yi kuran ve merkezi karşı taraf olarak işleten, piyasa işletim
lisansı sahibi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ee) Piyasa işletmecisi temerrüt yönetimi katkısı: Piyasa işletmecisinin işlettiği veya
mali uzlaştırma işlemlerini yürüttüğü ve merkezi karşı taraf olarak hizmet sunduğu vadeli doğal
gaz piyasasında, katılımcıların temerrüde düşmeleri halinde piyasa işletim gelir tavanından
ödemeyi taahhüt ettiği tutarı,

ff) Piyasa katılımcısı: STP’de işlem yapma hakkı bulunan sistem kullanıcılarını,
gg) Piyasa tabanlı olmayan yöntemler: İletim şirketinin sistemin fiziksel dengesini sağ-

lamak amacıyla organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmaksızın başvurabileceği
ŞİD’de düzenlenen mekanizmaları,

ğğ) Piyasa teslim sözleşmesi: İletim şirketi ve piyasa işletmecisi arasında akdedilen
sözleşmeyi,

hh) Seans: VGP’de kontratların alım satım için işleme açık olduğu zaman dilimini,
ıı) Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine ge-

tirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,
ii) Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem üze-

rinden transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
jj) Spot Doğal Gaz Piyasası (SGP): Piyasa katılımcılarına fiziksel teslimat yükümlülüğü

doğuran ve piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve PUE kapsamında işletilen doğal
gaz piyasasını,

kk) Standart taşıma sözleşmesi (STS): Standart hizmetin sağlanması için iletim şirketi
ile taşıtan arasında akdedilen taşıma sözleşmesini,

ll) STP katılım anlaşması: Piyasa işletmecisi ile STP’ye katılım sağlayan lisans sahipleri
arasında yapılan ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan anlaş-
mayı,

mm) Sürekli ticaret: Fiyat ve miktar olarak uyumlu olan tekliflerin derhal eşleştirildiği
ticaret yöntemini,

nn) Sürekli ticaret platformu (STP): Piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik çer-
çevesinde organize toptan doğal gaz satış piyasasına yönelik olarak kurulan ve elektronik or-
tamda işletilen ticaret platformunu,

oo) Talep tarafı katılımı: Bu Yönetmelik çerçevesinde iletim şebekesi çıkış noktaları
için doğal gaz toptan satış faaliyeti gösterme hakkına sahip lisanslı piyasa katılımcıları üzerin-
den doğal gaz çekişini azaltma/artırma yönlü tekliflerin verilmesine yönelik işlemleri,

öö) Taşıtan: İletim şirketi ile STS imzalamış tedarikçi ve ihracatçı şirketi,
pp) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı

şirketlere, CNG dağıtımı, iletimi ve satışı şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan
ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,
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rr) Teklif bölgesi: İletim şirketi tarafından tekliflere esas olmak üzere belirlenen bölgeyi,

ss) Teklif noktası: Piyasa katılımcılarının PUE uyarınca STP’de verecekleri tekliflere

konu olan fiziksel ya da sanal giriş noktasını,

şş) Temerrüt: Piyasa işletmecisi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali

işlemleri yürütülen piyasalarda gerçekleşen işlemler nedeniyle yerine getirilmesi gereken yü-

kümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halini,

tt) Temerrüt garanti hesabı: Piyasa katılımcılarının fiziksel teslimatlı vadeli doğal gaz

piyasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kullanılmak amacıyla

merkezi uzlaştırma kuruluşu ve piyasa işletmecisi nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan

ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıyla oluşturulan hesabı,

uu) Teslim noktası: Doğal gazın teslim edildiği noktayı,

üü) Teslimat dönemi: PUE ve VGPUE’de belirlenen esaslar çerçevesinde, STP işlemleri

sonucunda yapılması gereken doğal gaz teslimatının gerçekleştirildiği dönemi,

vv) Ticaret açılış zamanı: İlgili gaz günü için tekliflerin verilmeye başlandığı, PUE’de

belirlenen zamanı,

yy) Ticaret aralığı: Ticaret açılış zamanından ticaret kapanış zamanına kadar geçen, pi-

yasa katılımcılarının piyasa işlemi yapabildikleri, PUE’de belirlenen zaman dilimini,

zz) Ticaret kapanış zamanı: İlgili gaz günü için tekliflerin verilmesinin sona erdiği,

PUE’de belirlenen zamanı,

aaa) Ürün: Piyasa işletmecisinin PUE ve VGPUE’de yer alan esaslar çerçevesinde ge-

liştirdiği, VGPUE’de yer alan kontrat türlerini de kapsayan işlem türlerini,

bbb) Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP): Piyasa katılımcılarına fiziksel teslimat yüküm-

lülüğü doğuran ve piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve VGPUE kapsamında işletilen

vadeli doğal gaz piyasasını,

ccc) Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (VGPUE): Bu Yönetmelik ve

ilgili mevzuat doğrultusunda fiziksel teslimatlı vadeli doğal gaz piyasasının işletilmesine ilişkin

usul ve esasları,

ççç) VGP katılım anlaşması: VGP’de işlem yapmak amacıyla STP’ye katılım sağlayan

lisans sahipleri ile piyasa işletmecisi arasında yapılan ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar

çerçevesinde hazırlanmış olan anlaşmayı,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Organize toptan doğal gaz satış piyasası temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine ge-

tirir:

a) Piyasa katılımcılarına sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini PUE ve VGPUE’de

belirlenen zaman dilimleri içerisinde yönetme olanağı sağlama.

b) İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve ile-

tim şirketine gün öncesinden mümkün olduğu ölçüde dengelenmiş bir sistem sağlama.

c) Vadeli doğal gaz piyasası aracılığıyla fiyat değişim riskinden korunma ve ileriye dö-

nük olarak fiyat beklentilerini görme imkanı sağlama.
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ç) Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ek olarak doğal gaz alım-satımı yapma im-

kanı sağlama.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) STP’de piyasa katılımcıları tarafından verilen teklifler sonucunda

meydana gelen eşleşmeler, piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE çer-

çevesinde onaylandığında kesinleşmiş eşleşme statüsü kazanır.

(2) Kesinleşen eşleşmelere konu miktarların ilgili işlemler açısından mahsuplaştırılması

sonucunda kesinleşmiş takas miktarları oluşur.

(3) Kesinleşmiş takas miktarları; piyasa işletmecisi tarafından iletim şirketine, taşıtan

sıfatını haiz piyasa katılımcıları nam ve hesabına, ŞİD’de belirlenen süre ve koşullara uygun

şekilde taşıma miktarı bildirimi ya da taşıma miktarı değişiklik bildirimi olarak iletilir.

(4) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması, piyasa işletmecisi tarafından kesinleşmiş takas

miktarları dikkate alınarak, gaz günü bazında aylık olarak yapılır.

(5) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemleri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde aşa-

ğıdaki genel esaslar çerçevesinde merkezi karşı taraf sıfatıyla, alıcıya karşı satıcı satıcıya karşı

alıcı olarak, piyasa işletmecisi tarafından yürütülür:

a) Bir gaz gününe yönelik olarak ticaret aralığında bu Yönetmelik kapsamında yapılan

piyasa işlemleri, söz konusu gaz günü bazında uzlaştırılır. Piyasa işletmecisi, faturaların ha-

zırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması faaliyetlerini yürütür.

b) Piyasa işletmecisi, piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerini gerçekleştirdiği or-

ganize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcıların risklerinin yönetilmesini teminen te-

minatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik, PUE ve

VGPUE’de belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirir.

c) STP’de gerçekleştirilen her bir doğal gaz alım-satımının uzlaştırılmasında, kesinleşen

piyasa işlemindeki eşleşme fiyatı esas alınır. STP’de gerçekleştirilen doğal gaz alım-satımları

taraflar için bağlayıcı nitelik taşır.

ç) Bir gaz gününe yönelik olarak yapılmış piyasa işlemlerinin uzlaştırılması hesapla-

malarında sadece söz konusu gaz gününe ilişkin ticaret aralığında yapılmış işlemlere ait de-

ğerler dikkate alınır ve bir ticaret aralığına ait değerler başka bir ticaret aralığına aktarılamaz.

(6) Piyasa işletmecisi, taşıtanların iletim sistemindeki dengesizliklerinin uzlaştırılmasını

ŞİD, PUE ve VGPUE’de belirtilen koşullar çerçevesinde iletim şirketi adına ay sonunda günlük

bazda gerçekleştirir.

(7) Dengesizliklerin uzlaştırılması işlemleri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde aşağı-

daki genel esaslar çerçevesinde iletim şirketi adına piyasa işletmecisi tarafından yürütülür:

a) Dengesizliklerin uzlaştırılması tüm sistem kullanıcılarının bir gaz gününe ilişkin ile-

tim şirketi tarafından belirlenen tahsisat miktarları esas alınarak piyasa işletmecisi tarafından

gaz günü bazında gerçekleştirilir. Piyasa işletmecisi, dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerini

gerçekleştirerek, faturaların hazırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması

ve taşıtanların risklerinin yönetilmesini teminen bu işlemlere ait teminatların hesaplanması,

uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik, ŞİD, PUE ve VGPUE’de belirlenen

koşullar çerçevesinde iletim şirketi adına yürütür.
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b) Piyasa işletmecisi tarafından, dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplar piyasa

işlemlerinin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplardan ayrı olarak tutulur.

c) ŞİD’de belirlenen hatalı okuma veya hiç veri gelmemesi durumları haricinde, bir gaz

gününe yönelik dengesizliklerin uzlaştırılması hesaplamalarında sadece söz konusu gaz gününe

ilişkin değerler dikkate alınır ve bir gaz gününe ilişkin değerler başka bir gaz gününe aktarılamaz.

(8) Vadeli doğal gaz piyasası, bu Yönetmelik, VGPUE ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

kapsamında piyasa işletmecisi tarafından aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde işletilir:

a) VGP’de sunulan teklifler piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değer-

lendirilir.

b) Piyasa işlemleri, seans süresince sürekli ticaret esasına dayanır ve STP üzerinde ger-

çekleştirilir.

c) Piyasa işlemlerinin uzlaştırmasında, her bir kesinleşmiş eşleşmenin sonucunda oluşan

eşleşme fiyatları kullanılır.

ç) Faaliyetler şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yürütülür.

(9) STP’de gerçekleştirilen işlemlerin, dengesizliklerin ve faturaya konu diğer kalem-

lerin faturalandırılması ve faturaların ilgili taraflara bildirimi, piyasa işletmecisi tarafından

PUE ve VGPUE’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcıları, STS ve

STP katılım anlaşmasına ilave olarak VGP katılım anlaşmasını da imzalar. VGP katılım anlaş-

ması, STP katılım anlaşması süresince geçerli olur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Piyasa katılımcıları STP ve VGP katılım anlaşmalarında, STP’de yaptıkları işlemler

sonucu oluşan kesinleşmiş takas miktarına ilişkin olarak piyasa işletmecisinin iletim şebeke-

sinde ilgili piyasa katılımcısının nam ve hesabına ŞİD’de tarif edilen şekilde taşıma miktarı

bildirimi ya da taşıma miktarı değişiklik bildirimi yapmasına izin verir.

(2) Her piyasa katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını teminen STP ve VGP

katılım anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin

olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) STP’yi bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek.

b) Organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin olarak bu Yönetmelik ile genel

esasları belirlenen hususların uygulanmasına ilişkin detaylı düzenlemeleri kapsayan PUE ve

VGPUE’yi hazırlayarak Kurul onayına sunmak.

c) STP’de işlem görmek üzere, piyasa ve sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ge-

liştirmek.

ç) İletim sistemi ve STP’nin eşgüdümlü olarak verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

için iletim şirketi ile işbirliği yapmak.
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d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin olarak PUE ve

VGPUE’de yer alan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulamaya yönelik kararlar almak,

ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve/veya tekliflerde bulunmak.

e) Vadeli doğal gaz piyasası için temerrüt garanti hesabı kurulması ve yönetilmesi faa-

liyetlerini yürütmek.

f) İlgili mevzuatta belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

(4) Piyasa işletmecisi, veri yayımlama ve raporlamaya ilişkin olarak, Kurum tarafından

talep edilen her türlü bilgi ve raporların yanı sıra PUE ve VGPUE’de belirlenen bilgi, belge,

rapor ve istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanması faaliyetlerini yürütür.”

“(7) Piyasa işletmecisi, iletim şirketi ile bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE’de yer alan

hak ve yükümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini akdeder. Bahse konu sözleş-

mede ilgili mevzuatta yer alan diğer hususlar da göz önünde bulundurulur ve sistemin ve

STP’nin işleyişini engelleyen veya aksatan hükümlere yer verilemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İletim şirketi, aşağıda tanımlanan faaliyetleri eşit taraflar arasında

ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür:

a) Gaz günü öncesinde kendisine iletilen programlar çerçevesinde günlük talep tahmini

ve iletim şebekesi stoğu tahmini yapıp EBT’de yayımlamak ve STP’de duyurulmak üzere pi-

yasa işletmecisine iletmek.

b) Her yıl Haziran ayı sonuna kadar yıllık bazda olmak üzere 10 (on) yıllık doğal gaz

iletim kapasite projeksiyonu raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

c) Doğal gaz iletimini güvenli, verimli ve ekonomik olarak gerçekleştirecek şekilde ile-

tim şebekesi stoğunun gerekli seviyede kalmasını sağlamak.

ç) İletim sisteminin fiziki dengede kalmasını, bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası İletim

Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ve ŞİD hükümleri çerçevesinde yürütülen işlemler vasıtasıyla

sağlamak.

d) ŞİD hükümleri çerçevesinde ilave dengeleyici sıfatıyla organize toptan doğal gaz

satış piyasasına girerek iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması amacıyla piyasa işlemi

yapmak.

e) İlave dengeleyici sıfatıyla girmesi haricinde ŞİD’de belirlenen diğer haller gereği

STP’ye girmek.

f) Piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması için gerekli bilgileri piyasa iş-

letmecisine PUE ve VGPUE’de belirlenen zamanda ve şekilde bildirmek.

g) İletim sisteminde belirlenen bölgeler bazında basınç ve miktar değerlerini EBT’de

yayımlamak ve STP’de duyurulmak üzere piyasa işletmecisine iletmek.

ğ) ŞİD kapsamında sistem kullanıcılarına bildirmekle yükümlü olduğu ve iletim siste-

mindeki doğal gaz akışını etkileyecek her türlü hususu eş zamanlı olarak piyasa işletmecisine

de bildirmek.

h) STP’nin iletim şebekesi işleyişi içerisinde eşgüdümlü olarak ve verimli şekilde kul-

lanılmasını sağlamak için piyasa işletmecisi ile işbirliği yapmak.
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ı) İletim faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin olarak yayımlanması ilgili mevzuatta öngö-

rülen hususlar dışında, yürüttüğü iletim faaliyetleri çerçevesinde vakıf olduğu ve/veya piyasa

katılımcıları tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin gizliliği hakkında gerekli tedbirleri almak.

i) İlgili mevzuatta tanımlanan diğer görevleri yerine getirmek.

(2) İletim şirketi, piyasa işletmecisi ile bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE kapsamında

yer alan hak ve yükümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini akdeder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Piyasa İşlemleri, Temi-

natlar, Temerrüt Garanti Hesabı, Fatura ve Ödemeler, Olağandışı Durumlar, Piyasa İşletim Usul

ve Esasları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla piyasa katılımcısı sıfatını kazanan sis-

tem kullanıcıları, VGP katılım anlaşmasını imzalamak ve VGPUE’de belirtilen diğer hususları

yerine getirmek kaydıyla VGP’de işlem yapmaya hak kazanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Aşağıdaki koşulların oluşması halinde, piyasa işletmecisi ilgili pi-

yasa katılımcısının STP’ye erişimini ve/veya bu kapsamda hak ve borç doğuracak işlemler

yapmasını STP katılım anlaşması ve/veya VGP katılım anlaşması uyarınca askıya alabilir:

a) PUE ve VGPUE’ye aykırı işlemlerin, yazılı ihtara rağmen belirtilen süre zarfında

düzeltilmemesi.

b) Piyasa işletimine ilişkin bedel ve ücretlerin ödenmemesi ve/veya yükümlülüklerin

yerine getirilmemesi.

c) PUE ve VGPUE’de belirlenen teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi.

ç) Piyasa katılım koşullarının herhangi birinin ortadan kalkması.

d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir

yasal şart, yargı kararı, hükümet kararı, yetkili makam ve mercilerin kararı ile alınan önlem

veya kısıtlamanın bulunması.

(2) Aşağıdaki koşulların oluşması halinde piyasa işletmecisi, tüm piyasa katılımcılarının

STP’ye erişimini PUE ve VGPUE’de belirtilen şartlar çerçevesinde tamamen ya da kısmen as-

kıya alabilir:

a) Olağandışı durumlar.

b) Mücbir sebepler.

c) STP’ye ilişkin planlı bakımlar.

ç) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir

yasal şart, yargı kararı, hükümet kararları, yetkili makam ve mercilerin kararları ile önlemleri

veya kısıtlamaları.

(3) Birinci ve/veya ikinci fıkralar kapsamında STP’ye erişimin PUE, VGPUE ya da il-

gili sözleşme şartları çerçevesinde askıya alınmasından sonra, askıya alınmaya neden olan ko-

şulların kalkması durumunda takip edilecek prosedür PUE ve VGPUE’de belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) STP’de eşleşmelere konu alış ya da satış yönlü teklifler, fiziki ya

da sanal teslimat noktalarına yönelik verilir.
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(2) Bir piyasa katılımcısı, yalnızca iletim şebekesinde kapasite rezervasyonu yaptığı

noktalarda teklif verebilir. Tekliflerin şartları, ŞİD ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak

kaydıyla PUE ve VGPUE’de belirlenir.

(3) İlgili gaz gününe yönelik verilen satış teklifleri artan fiyata, alış teklifleri azalan fi-

yata göre piyasa işletmecisi tarafından sıralanır. Aynı yönde verilen tekliflerden fiyatı iyi olan

teklif önceliklidir. Alış teklifi için fiyatı en yüksek olan satış teklifi için fiyatı en düşük olan

teklif, en iyi teklif olarak değerlendirilir. Aynı yönde ve tipte verilen eşit fiyatlı tekliflerden

önce kaydedilen teklif önceliklidir.

(4) STP’de verilen teklifler değerlendirilirken, piyasa işletmecisi tarafından PUE ve

VGPUE’de belirlenen şartlar çerçevesinde tutulacak teminata ilişkin kurallar dikkate alınır.

(5) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasında, kesinleşen piyasa işlemindeki eşleşme fiyatları

esas alınır. STP kapsamında gerçekleştirilen doğal gaz alım-satımları taraflar için bağlayıcı ni-

telik taşır. Piyasa katılımcıları, alış veya satış yönlü tekliflerinde belirtilen fiyat ve şartları sağ-

lamakla yükümlüdür.

(6) Piyasa işletmecisi tarafından açıklanacak günlük referans fiyat ve günlük gösterge

fiyatı da kapsayan fiyatlar, kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve teslim gününden hareketle

PUE ve VGPUE hükümleri çerçevesinde hesaplanır.

(7) Organize toptan doğal gaz satış piyasasında fiyatların arz ve talep çerçevesinde oluş-

masını sağlamak amacıyla uygulanacak tedbirlere yönelik esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

(8) Piyasa katılımcıları ve sistem kullanıcıları tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuata

aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi, Kurul tarafından istenen bilgilerin yanlış, eksik veya

yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde ilgisine göre Kanunun 9 uncu maddesinde yer

alan yaptırımlar uygulanır.

(9) Piyasa işletmecisi, piyasada oluşan fiyatların izlenmesi, analiz edilmesi ve rapor-

lanması ile bu raporların üç ayda bir Kuruma sunulması ile yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Piyasa katılımcıları tarafından STP’de verilecek tekliflerin aşağıdaki

asgari unsurları taşıması gereklidir:

a) Teklife konu gaz günü.

b) Teklifin yönü (alış ya da satış).

c) Teklif tipi (teklifin geçerlilik süresi, teklifin kısmi ya da bütün olarak kabul edilebi-

leceği vb.).

ç) Teklife konu miktar.

d) Teklif fiyatı.

e) Teslimat dönemi ve teslimata ilişkin PUE ve VGPUE’de belirtilen diğer hususlar.

f) Noktasal/bölgesel teklifse, teklif noktası/bölgesi.

g) Teklifin talep taraflı olup olmadığı.

ğ) Varsa gerekçe kodu.

(2) Bu madde kapsamında yer alan asgari unsurları taşıyan tekliflere ilişkin diğer hu-

suslar PUE ve VGPUE’de belirlenir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım

ile piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerine ilişkin olarak ŞİD, PUE
ve/veya VGPUE’de belirlenen miktar ve koşullarda teminatı piyasa katılımcısından talep eder.

(2) Teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, te-
minat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması
gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususlar PUE ve VGPUE’de düzenle-
nir.

(3) Piyasa işletmecisi, merkezi uzlaştırma kuruluşuna ait bu Yönetmelikte belirlenen
görevlerin yerine getirilmesi, teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve
doğru bir şekilde gerçekleştirilerek piyasadaki nakit akışının sürekliliğinin sağlanması amacıyla
merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasını imzalar.

(4) Piyasa işletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması ile yetkilendi-
rilen merkezi uzlaştırma kuruluşu, PUE ve VGPUE’de kendisi için öngörülen görevleri merkezi
uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

(5) Merkezi uzlaştırma kuruluşu, piyasa işletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faa-
liyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarını, piyasa işletmecisi lehine bloke eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Temerrüt garanti hesabı
MADDE 17/A – (1) Piyasa işletmecisi, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa katılımcı-

larının bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili piyasa katı-
lımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturur.

(2) Temerrüt garanti hesabı piyasa işletmecisi tarafından temsil ve idare olunur. Temer-
rüt garanti hesabındaki varlıklar, amacı dışında kullanılamaz, haczedilemez, rehnedilemez,
idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine
ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) Temerrüt garanti hesabı ilgili piyasa katılımcılarının katkıları ile oluşturulur. Piyasa
işletmecisi, temerrüt halinde ödemek üzere, temerrüt yönetimi kaynaklarına katkı sağlamayı
taahhüt eder. Piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısının, miktarı ve kullanılma şekli
VGPUE’de düzenlenir.

(4) Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının cari hesapları, teminatları, temerrüt garanti
hesabı katkı payları ve piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarının yeterli olması
durumunda diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulmaz.

(5) Temerrüt garanti hesabı büyüklüğünün ve katkı paylarının belirlenmesi, katkı payı
olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, piyasa katılımcılarından alınması,
ilave katkı payı alınacak durumlar, temerrüt garanti hesabındaki TL cinsinden sunulan nakit
katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa
katılımcılarına iade edilmesine ilişkin hususlar VGPUE’de düzenlenir.

Fatura ve ödemeler
MADDE 17/B – (1) PUE ve VGPUE hükümleri uyarınca düzenlenen faturalara ilişkin

olarak, fatura ödeme yükümlülüğünü PUE ve VGPUE’de belirlenen sürelerde yerine getirme-
yen piyasa katılımcısının; temerrüde düşmesi, fatura borçlarının teminat ve cari hesaplarından
ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarından tahsil edilmesi, ödenmeyen tutarlar için
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temerrüt faizi uygulanması, teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen piyasa katılımcılarına
teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminatını tamamlamayan piyasa katılımcıları hak-
kında tesis edilecek işlemlere ilişkin hususlar PUE ve VGPUE’de düzenlenir.

(2) Piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize toptan doğal gaz piyasalarında işlem
yapan tüm piyasa katılımcılarının net borçlarına istinaden, merkezi uzlaştırma kuruluşunda bu-
lunan cari hesaplarına yapmış oldukları fatura ödemeleri aşağıdaki sıra ile borçlarına mahsup
edilir:

a) Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler.
b) Fatura işlem borç tutarı.
c) VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı.
ç) Fatura dengesizlik borç tutarı.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Piyasa işletmecisinin piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandığı bilgisayar,

yazılım veya diğer teknolojik altyapılarda işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engel-
leyecek nitelikte problemler oluşması, STP’de bakım yapılması veya piyasa işletmecisinin kul-
landığı iletişim hatlarının kesilmesi durumunda PUE ve VGPUE’de düzenlenen STP arıza ve
bakım süreçleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) PUE ve VGPUE piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır ve Kurul

onayı ile yürürlüğe girer. Kurul, gerek gördüğü hallerde piyasada faaliyet gösteren ilgili kişilerin
görüşünü alarak yahut gerekmesi halinde resen PUE ve VGPUE’de değişiklik yapabilir.

(2) PUE ve VGPUE’de eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması, ekonomik, verimli ve
güvenli işletmecilik yapılması ilkeleri gözetilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenen sözleşmelerde bu Yönetmelik, PUE ve
VGPUE hükümlerine aykırı hükümler bulunamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, geçici 2 nci, geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

“VGP’nin işlemlere açılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) VGP için oluşturulacak yazılım ve sistemin STP bünyesinde

kurulması, test edilmesi ve test sonrasında piyasa işlemlerine açılmasına ilişkin hususlara
VGPUE’de yer verilir.

(2) Vadeli doğal gaz piyasası faaliyete başlayıncaya kadar, STP’de herhangi bir teslimat,
faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğurmaksızın sanal uygulama yapılır. Sanal uygulama sü-
recine ilişkin hususlara VGPUE’de yer verilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/3/2017 30024
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 11/01/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-20
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 11/01/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-21
Konu : Taşınmaz Satışı
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       YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 120 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 128 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI  (KOMPLE SİSTEM)  

SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale kayıt numarası/İhale kayıt 

numaraları  

:   2021/12257 

1-İdarenin   

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090 Faks: 0 (362) 

457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  :  pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

(varsa) 

:  - - - 

2-İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Cihazı; 

1 Adet (Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri  : Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 

(doksan) takvim günü 

3-Yeterlik 

değerlendirmesinin/İhalenin 

  

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri :  Tarih: 04/02/2021   Saat: 14:00 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

 a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

 b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

 c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

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

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- 

Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini  Üniversitemiz Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Merkez Bankası nezdinde bulunan TR16 0000 1001 0000 0350 

1600 88 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8- Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 180/1-1 
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8 ADET DERGİ İÇİN 3 KALEM HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

İ.Ü.-Cerrahpaşa Üniversitesine 8 Adet Dergi İçin 3 Kalem Hizmet Alımı, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/a maddesine göre 

Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 

Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701 

c) Elektronik Posta Adresi :  iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2-İhale konusu malın/hizmetin 

1- İleri düzey yayıncılık ve sekreterya hizmeti (8 dergi için) 12 Ay 

2- Dil kontrolleri (8 dergi için) 550.000 Kelime 

3- Web tabanlı hizmet alımı (ScholarOne,Publons,Web sayfası) 8 Dergi 

a) İhale Kayıt No:  : 2021/12278 

b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Avcılar Kampüsü / Veteriner Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2021 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

d) İhale Tarihi ve Saati : 15.01.2021 Cuma Günü Saat: 11.00’da 

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 

Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 

karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 

elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Kısmi Teklif Verilmesi 

9.1. Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. 190/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 205/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 193/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik ilanımızda; 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı 3. derece Doktor Öğretim Üyesi (YÖK Gelecek Projesi: İlaç 
Teknolojileri) ilanında ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda aranan nitelikler “Doktorasını 
Biyokimya alanında almış olmak. Kanser ilaç etken maddelerinin kanser hücrelerine karşı 
etkinliğinin incelenmesi ve kanser enerji metabolizması alanlarında çalışmalar yapmış olmak.” 
olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 207/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:25.12.2020 Karar No:7497 
DEVREDEN ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Aladdin Middle East Ltd. 
• MERKEZ ADRESİ : 645 E. Douglas, Suite 100 Wichita KS 67202 U.S.A. 
• TEBLİGAT ADRESİ : İran Caddesi Karum İş Merkezi F Blok No: 21/394 
  06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 
DEVRALAN ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : UKOG Turkey Ltd. 
• MERKEZ ADRESİ : The Broadgate Tower 8th Floor 20 Primrose Street, London, 

United Kingdom EC2A 2 EW 
• TEBLİGAT ADRESİ : Kazım Özalp Mah. Kızkulesi Sok. Gökyürek Apt.No: 30/3 

06680 Çankaya/Ankara 
PETROL HAKKININ 
MAHİYETİ : AR/AME/K/M47-b1, b2 pafta no.lu petrol arama 

ruhsatında Aladdin Middle East Ltd.’nin sahip olduğu 
%100 hissesinden %50 hissesinin UKOG Turkey Ltd.’ye 
devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 10.11.2020 
KARAR: 
Siirt ili sınırları dahilindeki AR/AME/K/M47-b1, b2 pafta no.lu petrol arama ruhsatında 

Aladdin Middle East Ltd.’nin sahip olduğu %100 hissesinden %50 hissesini UKOG Turkey 
Ltd.’ye devretmek, adı geçen Şirket de yukarıda belirtilen %50 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle 
birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının 
(ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bentlerine istinaden şirketlerin Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları 
incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 16.12.2020 tarihli Olur’u alınmıştır. 

AR/AME/K/M47-b1, b2 pafta no.lu petrol arama ruhsatındaki Aladdin Middle East 
Ltd.’nin sahip bulunduğu %100 hissesinden %50 hissesinin, UKOG Turkey Ltd.’ye bütün hak 
vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve 
Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince 
karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, AR/AME-UKO/K/M47-b1, b2 pafta no’lu petrol arama 
ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Aladdin Middle East Ltd. %50, UKOG 
Turkey Ltd. %50 şeklinde olacaktır. 160/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

İdare Bilgileri: 
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Adresi : Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2  06500 

Çankaya/ANKARA 
Telefon numarası : 0 312 214 12 93 
Faks numarası : 0 312 223 69 84 
Elektronik posta adresi : yeka@enerji.gov.tr 
İnternet adresi : http://www.eigm.gov.tr 
Yarışma Konusu : Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 

ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma 
Düzeltmeye konu yarışma ilanının yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarihi ve sayısı: 

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete 
Söz konusu yarışma ilanının 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
“4 - Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi: 
- Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 35 (otuzbeş) Türk Lirası kuruş/kWh 
- Elektrik enerjisi alım süresi: Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) yıl” 
Söz konusu yarışma ilanının Ek-2’si aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
“EK-2 

YARIŞMA ADLARI, BAĞLANTI KAPASİTELERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ İLE 
BAŞVURU SAATLERİ 

SIRA 
NO 

YARIŞMA ADI 
BAĞLANTI 

KAPASİTESİ 
(MWe) 

BAŞVURU TARİHİ VE 
BAŞVURU SAATİ 

1 ADIYAMAN - 1 15 

08/03/2021 
Saat: 09.00 - 12.00 

2 AĞRI - 1 15 
3 AKSARAY - 1 10 
4 ANKARA - 1 20 
5 ANTALYA - 1 20 
6 BATMAN - 1 15 
7 BİLECİK - 1 10 
8 BİNGÖL - 1 10 
9 BİTLİS - 1 15 

10 BURDUR - 1 15 
11 BURSA - 1 10 
12 ÇANKIRI - 1 10 
13 DİYARBAKIR - 1 20 
14 GAZİANTEP - 1 20 
15 MARDİN - 1 20 
16 NEVŞEHİR - 1 10 
17 VAN - 1 20 

1 BAYBURT - 1 10 

09/03/2021 
Saat: 09.00 - 12.00 

2 ERZURUM - 1 15 
3 ESKİŞEHİR - 1 15 
4 ÇORUM - 1 10 
5 HAKKÂRİ - 1 10 
6 IĞDIR - 1 10 
7 KARS - 1 10 
8 KIRŞEHİR - 1 10 
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9 KİLİS - 1 10 
10 MALATYA - 1 15 
11 MERSİN - 1 15 
12 OSMANİYE - 1 15 
13 SİİRT - 1 15 
14 ŞIRNAK - 1 10 
15 YOZGAT - 1 15 

1 ELAZIĞ - 1 10 

10/03/2021 
Saat: 09.00 - 12.00 

2 MUŞ - 1 15 
3 UŞAK - 1 15 
4 ADIYAMAN - 2 15 
5 ANKARA - 2 20 
6 ANTALYA - 2 20 
7 BATMAN - 2 15 
8 BİLECİK - 2 10 
9 BİNGÖL - 2 10 

10 BİTLİS - 2 15 
11 BURDUR - 2 15 
12 BURSA - 2 10 
13 DİYARBAKIR - 2 20 
14 GAZİANTEP - 2 20 
15 MARDİN - 2 20 
16 VAN - 2 20 

1 AĞRI - 2 15 

11/03/2021 
Saat: 09.00 - 12.00 

2 AKSARAY - 2 10 
3 ESKİŞEHİR - 2 15 
4 ÇANKIRI - 2 10 
5 HAKKARİ - 2 10 
6 IĞDIR - 2 10 
7 KARS - 2 10 
8 KIRŞEHİR - 2 10 
9 KİLİS - 2 10 

10 MALATYA - 2 15 
11 NEVŞEHİR - 2 10 
12 OSMANİYE - 2 15 
13 SİİRT - 2 15 
14 ŞIRNAK - 2 10 
15 YOZGAT - 2 15 

1 ANTALYA - 3 10 

12/03/2021 
Saat: 09.00 - 12.00 

2 ERZURUM - 2 15 
3 ELAZIĞ - 2 10 
4 GAZİANTEP - 3 10 
5 KAHRAMANMARAŞ - 1 10 
6 MERSİN - 2 15 
7 MARDİN - 3 10 
8 MUŞ - 2 15 
9 UŞAK - 2 15 

10 VAN - 3 10 
11 AKSARAY - 3 10 

 ” 
 206/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-20 ve 21

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


