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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

           Karar Sayısı : 2012/3950
           21 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair An-
laşma”nın yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/10/2012 tarihli ve HUM/2036499 sayılı
yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                 E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                             C. YILMAZ                                    S. KILIÇ                                     M. ŞİMŞEK
              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                E. BAYRAKTAR
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Aralık 2012
CUMA

Sayı : 28504



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE YEMEN

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA YEMEN

CUMHURİYETİ’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA

SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA

DAİR ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti’nin, Ankara

Büyükelçiliği (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır) aşağıdaki hususlarda mutabık

kalmışlardır.

MADDE 1

Türk Tarafı, Yemen Tarafının ihtiyaç duyduğu bir adet “Mobil Ağır İklim Tipi Sahra

Hastanesi”ni, tüm donanımıyla birlikte ücretsiz olarak temin edecektir.

İşbu hibe, Türk Tarafından, Yemen Tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalış-

malarına destek sağlamak amacıyla, Yemen Tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak

gerçekleştirilmektedir.

MADDE 2

Hibe edilen malzeme, teslimatın ardından Yemen Tarafına ait olacak ve Yemen Tarafının

sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacaktır.

MADDE 3

Söz konusu Mobil Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi durumun aciliyetine binaen Taraflar

arasında belirlenen usul ile teslim edilecektir.

MADDE 4

İşbu Anlaşma, Ankara’da, 21 Eylül 2012 tarihinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde iki

orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Tereddüt

halinde İngilizce metin esas kabul alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Yemen Cumhuriyeti

Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına

Prof. Dr. Nihat Tosun Abdulquawi Abdulwasa A. Al-Eryani

Müsteşar Yemen Cumhuriyeti’nin

Ankara Büyükelçisi
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           Karar Sayısı : 2012/3954

           23 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan ekli “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

8/10/2012 tarihli ve HUM/9204769 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun

3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                  M. ŞİMŞEK                                 E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

             M. Z. ÇAĞLAYAN                              C. YILMAZ                                     S. KILIÇ                                     M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                 E. BAYRAKTAR

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2012/3995

           5 Eylül 2012 tarihinde imzalanan ekli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil

Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Arasındaki Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 23/10/2012 tarihli

ve 17188 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4005

           Ekli “2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su

Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri

Bakanlığının 6/9/2012 tarihli ve 360 sayılı yazısı üzerine, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Ka-

nunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            20 Aralık 2012

 B.02.0.PPG.0.12-305-10569

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Aralık 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan
Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 20 Aralık 2012

    B.01.0.KKB.01-06-388-735

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 20/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10569 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Aralık 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan
Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

ATAMA KARARI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/883

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı
İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Naim Gürhan KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun
değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

20/12/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2012/3978

           Ekli “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kay-

nakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;

Avrupa Birliği Bakanlığının 9/10/2012 tarihli ve 1447 sayılı yazısı üzerine, 540 sayılı Devlet

Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                 A. BABACAN                                 N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                                   B. YILDIRIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                           Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       M. ŞİMŞEK                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kay-

nakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 2 nci ve geçici 7 nci

maddelerine” ibaresi “ek 2 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan”

tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya “Uzman” tanımından sonra gelmek üzere

aşağıdaki “Uzman Yardımcısı” ve “Mütercim” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Reh-

ber” tanımı eklenmiştir.

“Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,”

“Uzman Yardımcısı: Genel koordinatörlükler ile destek birimlerinde çalışan, farklı prog-

ram alanlarındaki faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi ile ilgili her türlü çalışma ve bunlarla

ilgili diğer destek hizmetleri konularında yetiştirilmek üzere istihdam edilen Merkez persone-

lini,”

“Rehber: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tanıtımı amacıyla Merkezce

verilen görevleri yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen elemanları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uzman yardımcıları, iş tecrübesi şartı aranmaksızın Merkez tarafından açılacak ya-

rışma sınavında başarılı olmak kaydıyla istihdam edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Rehber istihdamı

MADDE 9/A – Merkezde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tanıtımı

ve Merkez tarafından verilecek diğer işlerin yürütülmesi amacıyla toplamı yetmiş kişiyi geç-

memek üzere, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamındaki proje faaliyetleri

gözetilerek, geçici olarak, belirli süreli iş sözleşmesine tâbi Rehber istihdam edilir. Rehberlerin

niteliği, sözleşme şartları, görev ve sorumlulukları ile diğer sosyal haklarına ilişkin usûl ve

esaslar Komitenin kararı ve Bakanın onayı ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “uzman,” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “uzman yardımcısı,” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasına "Uz-

manlık," ibaresinden sonra gelmek üzere "Uzman Yardımcılığı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Merkezde, kamu kurum ve kuruluşları personeli ile üniversite personelinin Kalkınma Bakan-

lığında görevlendirilme usûl ve esaslarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerden

sözleşmeli personel istihdam edilebilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Merkezde yarışma sınavı ile istihdam edilecek uzman yardımcıları ön sözleşme usûlüne tâbi

tutulmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu personel bir yıl geçmeden Merkezde görevlendirilemez.”

“Merkezde çalışırken kendi isteğiyle istifa suretiyle ayrılanlardan yeniden göreve dön-

mek isteyenler altı ay geçmeden tekrar Merkezde görevlendirilemez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler; Merkez Başka-

nına Kalkınma Bakanlığında görev yapan genel müdürler için, genel koordinatörlere Kalkınma

Bakanlığında görev yapan daire başkanları için, program ve destek birimleri koordinatörleri

ile uzmanlara Planlama Uzmanları için, uzman yardımcılarına Planlama Uzman Yardımcıları

için ve diğer görevlilere ise Kalkınma Bakanlığındaki benzer görevler için öngörülmüş bulunan

ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir.”

“Geçici süreyle görevlendirilecek rehberlere verilecek yevmiye, Türkiye ve Avrupa Bir-

liğindeki kıstaslar çerçevesinde, Komitenin kararı ve Bakanın onayıyla belirlenir. Herhangi bir

sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan rehberler sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (a) bendine tâbidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Ba-

kanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “yeterlik sınavında

başarılı olduktan sonra” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde

yer alan “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az üç

yıl çalışmış olmak” ibaresi “Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak” ola-

rak değiştirilmiş ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresinden

sonra gelmek üzere “veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE

BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-

meliğinin ekinde yer alan EK-1’in 12 sıra numaralı bölümünden sonra gelmek üzere Ek-A’daki

13 sıra numaralı bölüm eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2’nin;

a) 35 sıra numaralı “TEKNİK YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının c satırı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Tecrübe: TEK-PH, GİH-PH ve TH hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az 2 yıl fiilen

çalışmış olmak.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2006 26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/4/2008 26836
2- 23/10/2009 27385
3- 23/2/2011 27855
4- 19/3/2011 27879
5- 6/10/2011 28076
6- 12/7/2012 28351
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b) 38 sıra numaralı “UZMAN” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 39 sıra numaralı “UZMAN YARDIMCISI” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) 43 sıra numaralı “YAYIN DENETMENİ” bölümünün 2 nci kısmında yer alan “3984

sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” ibaresi “6112 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” şeklinde ve aynı bö-
lümün 3 üncü kısmının c satırının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“1 - En az 10 yıl prodüktör, muhabir, spiker, redaktör spiker veya denetçi olarak fiilen
çalışmış olmak.

2 - Radyo, televizyon veya haber birimleri yapım ve yayın kadrolarında en az müdür
düzeyinde yönetici olmak (Bu durumda 1 inci maddede sayılan görevlerde geçen süre ile yö-
netici olarak geçen sürelerin toplamının en az 10 yıl olması gerekir.)

3 - Her türlü koordinatör yardımcısı veya dengi ya da daha üst idari kadrolarda görev
yapmak.”

d) 45 sıra numaralı “YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının c satırı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“c. Tecrübe: TEK-PH, GİH-PH ve TH hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az 2 yıl fiilen
çalışmış olmak.”

e) 48 sıra numaralı bölümünden sonra gelmek üzere Ek-B’deki 49 ve 50 sıra numaralı
bölümler eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’ün 71 sıra numaralı bölümünden
sonra gelmek üzere Ek-C’deki 72 ve 73 sıra numaralı bölümler eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uzman yardımcılığından yönetim hizmetleri uzman yardımcılığına geçiş
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Kurumda, Uzman Yardımcısı unvanı ile görev yapan perso-

nel, istekleri üzerine 31/12/2012 tarihine kadar Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro-
suna sınavsız atanabilir. Uzman Yardımcılığında geçen süreler Yönetim Hizmetleri Uzman
Yardımcılığında geçmiş gibi değerlendirilir. Anılan kadroya atanmak istemeyen söz konusu
personelin yeterlik sınavında başarılı olması kaydıyla Uzman (GİH) kadrosuna atanma hakkı
saklıdır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/12/2008 27096
2- 14/4/2009 27200
3- 24/10/2009 27386
4- 5/3/2010 27512
5- 7/9/2010 27695
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Ek-A

“KURUM TABİPLİĞİ

SIRA NO: 13

1. KADRO UNVANI : Baştabip

2. HİZMET TANIMI : Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile

fertlerinin sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetle-

mek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak sağlık

hizmetlerinin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.

3. ÖZEL NİTELİKLER

VE ŞARTLAR :

a. Tahsil   : Tıp fakültesi mezunu olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil : Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.”

Ek-B

“YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI

SIRA NO: 49

1. KADRO UNVANI : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

2. HİZMET TANIMI : Yönetim Hizmetleri Uzmanına, hizmet tanımında be-

lirlenmiş bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak ve idarece verilecek diğer görevleri

yerine getirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER

VE ŞARTLAR :

a. Tahsil : Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siya-

sal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yet-

kili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul-

lardan birini bitirmiş olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil : Tercih sebebidir.

4. SINAV : Kamu Personel Seçme Sınavından Kurumca belirlenen

asgari puanı alanların katılabileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak giriş sı-

navında başarılı olmak.

21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



YÖNETİM HİZMETLERİ UZMANI
SIRA NO: 50

1. KADRO UNVANI : Yönetim Hizmetleri Uzmanı
2. HİZMET TANIMI : Yöneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, gü-

venilir ve sağlıklı olması bakımından strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, karar
alternatiflerini geliştirmek, sözleşme ve protokol tanzimi ile uygulama birliğinin sağlanması
ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetleri yürütmek, bağlı bulunduğu Birimin görev ala-
nına giren işlere katkıda bulunmak ve veri toplamak, hizmet tanımıyla ilgili konularda verilecek
diğer görevleri yerine getirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER
VE ŞARTLAR :
a. Tahsil : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığında aranılan

öğrenim şartları aranır.
b. Askerlik durumu : Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil : Tercih sebebidir.
ç. Tecrübe : Kurumda Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kad-

rosunda en az 3 yıl çalışmak.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi.
5. SINAV : Kurumda Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kad-

rosunda en az 3 yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.
6. DİĞER : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı

sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelik ile düzenlenir.”

Ek-C
“UZMAN

SIRA NO: 72
1. KADRO UNVANI : Uzman
2. HİZMET TANIMI : Yöneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, gü-

venilir ve ilmi ölçülere uygun olarak yerine getirilmesine imkan sağlamak amacıyla, bağlı bu-
lunduğu Birimin görev alanına giren işlerde veri toplamak, karar alternatiflerini geliştirmek ve
ihtisasıyla ilgili konularda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Not: TH, TH-PH sınıflarındaki uzman kadrosu da bu tanım içerisinde değerlendiril-
miştir.

UZMAN YARDIMCISI
SIRA NO: 73

1. KADRO UNVANI : Uzman Yardımcısı
2. HİZMET TANIMI : Görev alanını giren konularda yöneticinin karar verme

fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve ilmi ölçülere uygun olarak yerine getirilmesine imkan
sağlamak amacıyla, bağlı bulunduğu birimin görev alanına giren işlerde araştırma yaparak veri
toplamak, karar alternatifini geliştirmek ve ihtisasıyla ilgili konularda amirince verilecek gö-
revleri yerine getirmek.”
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin

37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kas-

ten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç-

lar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ancak, hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu

puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirle-

necek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına göre

atama yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kurum içinde, ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekâlet görevinin üç

aydan fazla devam eden süresi için; Kurum dışından veya açıktan atananlara ise göreve başla-

dıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

MADDE 81 – (1) Kurumda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre ba-

şarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu

zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılma-

sında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin

etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağla-

dıkları tespit edilen memurlara Genel Müdür tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı

belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

(2) Üstün başarı belgesi verilenlere Genel Müdür tarafından uygun görülmesi hâlinde

en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

(3) Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Kurumun yılba-

şındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel

sayısı izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
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(4) Yürütülen hizmetlerin özellikleri göz önünde bulundurularak memurların başarı,

verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak

kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirlenebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

“k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,”

“ü) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurum-

larına bilgi veya demeç vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Teftiş, tahkikat veya disiplin kararları ile hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle

3 üncü kez görev veya görev yeri değiştirilmesine karar verilmiş olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Ku-

rumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2009 27186
2- 23/7/2009 27297
3- 5/3/2010 27512
4- 7/9/2010 27695
5- 6/5/2011 27926
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN

HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik

kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından

uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,

b) AG kullanıcı: Bağlantı noktası AG seviyesinde olan kullanıcıyı,

c) Arıza yönetim sistemi: Kullanıcılardan gelen bildirimler ve tedarik sürekliliği uzaktan

izleme sistemi tarafından tespit edilen arıza ve/veya kesintiler için kayıt oluşturan, gerektiğinde

bu bildirimlere ve tespitlere ilişkin bilgilerin arıza ekiplerine yönlendirilerek değerlendirilme-

sine imkân veren; tespit, yapılan işlemler ve sonuca ilişkin gerekli bilgilerin kayıt altına alın-

masını sağlayan ve verileri diğer sistemlerle paylaşan sistemi (bu sistem, müşteri hizmetleri

merkezinin bir bileşeni olan ya da müşteri hizmetleri merkezi ile entegre çalışan bir sistem

veya bunların kombinasyonu da olabilir),

ç) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca dağıtım sistemine bağ-

landıkları saha veya irtibat noktasını,

d) Beyan gerilimi: Dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında anlaşmaya varılan besleme ge-

rilimini (Başka bir hüküm olmadıkça beyan geriliminin anma gerilimine eşit olduğu kabul edi-

lir, farklı değer üzerinde anlaşma durumu sadece OG seviyesi için geçerlidir),

e) Bildirim: Dağıtım veya iletim sisteminde programlanmış bir müdahale nedeniyle

meydana gelecek kesintinin; dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanmasına ilaveten ya-

zılı, işitsel veya görsel kitle iletişim araçları yoluyla duyurulması ve isteyen kullanıcılara kısa

mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle kesintinin tarih, başlangıç ve sona erme

zamanının, kesintinin başlama zamanından en az 48 (kırk sekiz) saat önce nihai tüketicilere

bildirilmesini,

f) Bildirimli kesinti: Önceden bildirimi yapılan ve dağıtım veya iletim sisteminde prog-

ramlanmış bir müdahale nedeniyle meydana gelen kesintiyi,
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g) Bildirimsiz kesinti: Önceden bildirimde bulunulmayan kesintiyi,

ğ) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden

naklini,

h) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi,

ı) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip

olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

i) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

j) Dağıtım transformatörü: Dağıtım şirketinin işlettiği ve/veya sahip olduğu OG şebe-

kesi ile AG şebekesi arasındaki gerilim dönüşümünü sağlayan güç transformatörünü,

k) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tes-

islerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve

şebekeyi,

l) Fider: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya

kablo çıkışlarını,

m) Fliker: Yükteki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan ve aydınlatma armatürlerinde

kırpışmaya yol açan 50 Hz altındaki gerilim salınımlarını,

n) Frekans: Sistemdeki alternatif akımın Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki çevrim

sayısını,

o) Geçici kesinti (çok kısa kesinti): Bir saniye veya daha az süren kesintiyi,

ö) Hat bölümü: OG veya AG şebekesinin; anahtarlama düzeni, koruma elemanı, sabit

bağlantı noktası ve benzeri aracılığıyla şebekenin diğer kısımlarından ayrılabilen bölümünü,

p) Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jenera-

törlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde, ana bileşen frekansının

tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her birini,

r) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nak-

lini,

s) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

ş) İmar alanı içi: İl, ilçe ve belde merkezlerini,

t) İmar alanı dışı: İmar alanı içi haricindeki yerleri,

u) Kalite faktörü: Kalite göstergelerine ilişkin olarak belirlenecek hedef değerler ile

gerçekleşmeler arasındaki farkın dağıtım sistemi gelir tavanına etkisini belirleyen yüzdesel de-

ğeri,

ü) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

v) Kararlı durum: Geçici rejim şartları sönümlendikten sonra, işletme değerlerinin sabit

kabul edilebileceği sistem durumunu,

y) Kesinti: Nihai tüketiciye teslim noktasındaki gerilimin, bir veya birden fazla fazda

nominal gerilim değerinin yüzde beşinin altına düşmesini,
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z) Kısa kesinti: Bir saniyeden uzun ve üç dakikadan (dahil) az süren kesintiyi,

aa) Kullanıcı: Dağıtım sistemini kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

bb) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

cc) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

çç) Maksimum yük akımı (IL): Yük akımı ana bileşeninin etkin değerinin, 15 veya 30

dakikalık ortalama değerlerinin maksimumu şeklinde bulunan akım değerini,

dd) Müşteri bilgi sistemi: Kullanıcılara ve kullanıcıların tesislerine ilişkin gerekli bil-

gileri içeren ve abonelik, tahakkuk ve tahsilât gibi işlemlerin yürütüldüğü sistemi,

ee) Nominal gerilim (Anma gerilimi): Bir besleme şebekesinin gösterildiği ya da tanı-

tıldığı ve bazı çalışma karakteristiklerine atıfta bulunan gerilim değerini,

ff) OG: Etkin şiddeti 1000 Voltun üstünden 36 kV’a kadar olan (36 kV dahil) gerilim

seviyesini,

gg) OG kullanıcı: Bağlantı noktası OG seviyesinde olan kullanıcıyı,

ğğ) Ölçüm periyodu: TS EN 61000-4-30’da tanımlanan bir haftalık kesintisiz ölçüm

zamanını,

hh) Perakende satış şirketi: Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ıı) Plt: İki saatlik zaman aralığı boyunca ölçülen (12 ardışık ölçüm) Pst değerlerinden

aşağıdaki formül uyarınca hesaplanan fliker şiddeti endeksini,

ii) Pst: 10 dakikalık periyotlarla ölçülen fliker şiddeti endeksini,

jj) Şebeke bağlantı modeli: Kullanıcıların şebekeye bağlandığı noktalar dâhil olmak

üzere asgari olarak transformatörleri, fiderleri ve koruma ve anahtarlama düzenlerini kapsayan

ve bunlara ilişkin gerekli bilgiler ile bunların elektriksel ilişkilerini içeren bağlantı modelini,

kk) Tedarik sürekliliği kayıt sistemi: Kesinti bilgilerini tedarik sürekliliğine ilişkin uzak-

tan izleme sistemi ve/veya arıza yönetim sistemi üzerinden alan ve şebeke bağlantı modeli ile

müşteri bilgi sistemi verilerini kullanarak kesinti kayıtlarını (Tablo 1’e esas olacak biçimde)

oluşturan ve raporlayan sistemi,

ll) Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemi: Dağıtım şebekesinde meydana gelen ke-

sintilerin otomatik olarak uzaktan tespit edilmesine ve kesintilere ilişkin bilgilerin elde edil-

mesine imkân veren, asgari olarak OG şebekesinde kısa ve geçici kesinti oluşturabilecek tekrar

kapamalı kesici, hızlı tekrar kapama kesicisi gibi anahtarlama düzenlerinin bulunduğu noktaları

kapsayan ve bunlara ilave olarak diğer koruma ve anahtarlama düzenlerinin bulunduğu nokta-

ları kapsayabilen sistemi (bu sistem, genel dağıtım otomasyon sistemlerinin bir bileşeni [SCADA,

OSOS v.b.] olan ya da genel dağıtım otomasyon sistemi ile entegre çalışan bir sistem veya

bunların kombinasyonu olabilir),

mm) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
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nn) THB (Toplam Harmonik Bozulma): Gerilim harmonik bileşenlerinin etkin değer-

lerinin kareleri toplamının karekökünün, ana bileşenin etkin değerine oranı olan ve dalga şek-

lindeki bozulmayı yüzde olarak ifade eden ve aşağıdaki formül uyarınca hesaplanan değeri,

oo) Toplam Talep Bozulumu (TTB): Akım harmonik bileşenlerinin etkin değerlerinin

kareleri toplamının karekökünün, maksimum yük akımına (IL) oranı olan ve dalga şeklindeki

bozulmayı yüzde olarak ifade eden ve aşağıdaki formül uyarınca hesaplanan değerini,

öö) Uzun kesinti: Üç dakikadan uzun süren kesintiyi,

pp) YG: Etkin şiddeti 36 kV’un üzerinde olan gerilim seviyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaliteye İlişkin Temel Hususlar

Hizmet kalitesi sorumluluğu

MADDE 4 – (1) Dağıtım şirketi, dağıtım lisansında belirlenen bölgede bulunan kulla-

nıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden ve perakende satış şirketi perakende satış faaliyetine

ilişkin ticari kaliteden sorumludur.

Hizmet kalitesinin sınıflandırması

MADDE 5 – (1) Dağıtım sisteminde sunulan hizmetin kalitesi;

a) Tedarik sürekliliği kalitesi,

b) Ticari kalite,

c) Teknik kalite

olmak üzere, Kurum tarafından üç ana başlık altında izlenir.

Kalitenin denetimi

MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi, Kuruma sunduğu bütün

bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden bütün verilerin doğ-

ruluğundan sorumludur.

(2) Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ve teknik kalitesinin dağıtım şirketi tarafından

ilgili standartlara uygun şekilde ölçümlenerek kayıt altına alınması, ticari kalitenin sorumlu

oldukları yönleriyle dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi tarafından kayıt altına alınması

ve dağıtım şirketi ile perakende satış şirketinin bu göstergelere ilişkin performansının belir-

lenmesine esas tüm süreç ve veriler ile diğer ilgili tüm bilgi ve belgeler denetim yetkisini haiz

kurum ve kuruluşlarca denetlenir ve/veya denetlettirilir.
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(3) Şirketlerin yerinde denetimi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca şirketlerce

Kuruma yapılan bildirimler ile sunulan tablo ve raporların ön incelemesinin ardından gerek

görüldüğü hallerde veya dağıtım bölgelerinden gelen müşteri şikâyetleri üzerine gerçekleştirilir.

(4) Dağıtım şirketi, inceleme ve denetim amacıyla görevlendirilen veya yetkilendirilen

gerçek/tüzel kişilere inceleme ve denetim için gerekli imkânları ve ihtiyaç duyduğu tüm bilgi-

leri gecikmeksizin sağlamakla ve bu kişilerin görevlerini yerine getirmesi sırasında işbirliği

içinde olmakla yükümlüdür. Bu şekilde görevlendirilen veya yetkilendirilen personelin görevi

hiçbir surette engellenemez ve geciktirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tedarik Sürekliliği Kalitesi

Tedarik sürekliliği kalitesi

MADDE 7 – (1) Tedarik sürekliliği kalitesi, dağıtım sistemi kullanıcılarına ekonomik

olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik

enerjisi sunabilme kapasitesidir.

Tedarik sürekliliği kalitesine ilişkin verilerin kaydedilmesi

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen

uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydeder. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti

olarak sınıflandırılır. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilir.

(2) Kesintilere ilişkin kayıtlar aşağıda yer alan bilgileri içerir:

a) Kesintinin yeri,

b) Kesintinin nedeni (uzun kesintiler için),

c) Kesintinin kaynağı,

ç) Kesintinin başlama tarihi ve zamanı,

d) Kesintiden etkilenen AG ve/veya OG kullanıcılarının sayısı,

e) Kesintinin sona erme tarihi ve zamanı,

f) Kesintinin süresi,

g) Kesinti sonrasında kademeli şekilde enerji tedarik edilmesi durumunda, her bir ka-

deme için (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan  bilgiler.

(3) Dağıtım şirketi, kullanıcılara ödenecek tazminata esas kesinti süresi ve kesinti sa-

yılarını hesaplamaya imkân verecek şekilde, her bir kesintiden etkilenen AG ve/veya OG fi-

derlerine, hat bölümlerine, dağıtım transformatörlerine veya kullanıcılara ilişkin gerekli kayıt-

ları tutar.

(4) Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölç-

me ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı nok-

tasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanı-

cının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi ka-

yıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplan-

masında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.
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Kesintilerin sınıflandırılması
MADDE 9 – (1) Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminde meydana gelen kesintileri;
a) Kesintinin kaynağına göre;
1) İletim,
2) Dağıtım-OG,
3) Dağıtım-AG,
b) Kesintinin süresine göre;
1) Uzun,
2) Kısa,
3) Geçici,
c) Kesintinin sebebine göre;
1) Mücbir sebep,
2) Güvenlik,
3) Dışsal,
4) Şebeke işletmecisi,
ç) Kesintinin bildirimli olup olmadığına göre;
1) Bildirimli,
2) Bildirimsiz,
şeklinde sınıflandırarak kaydeder.
Kesintinin kaynağı ve sebebi
MADDE 10 – (1) Kesintilerin kaynağı aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) İletim: İletim sisteminden kaynaklanan kesintiler,
b) Dağıtım-OG: Dağıtım şirketinin sorumluluğundaki OG dağıtım şebekesinde mey-

dana gelen kesintiler,
c) Dağıtım-AG: Dağıtım şirketinin sorumluluğundaki AG dağıtım şebekesinde meydana

gelen kesintiler.
(2) Kaynağı iletim olarak belirtilen kesintilerin sebebi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik

halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer me-
mur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim şirketi tarafından gerekli özen ve
dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, ka-
çınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve iletim şirketinin yükümlülüklerini
yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle iletim şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından
mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak
belirtilir.

b) Mücbir sebeplerden kaynaklanan kesintilerin haricindeki kesintilerin sebebi “şebeke
işletmecisi” olarak belirtilir.

(3) Kaynağı dağıtım-OG veya dağıtım-AG olarak belirtilen kesintilerin sebebi aşağıdaki
şekilde belirlenir:

a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik

halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer me-

mur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile dağıtım şirketinin müdahale kapasitesini
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aşan ölçekteki durumlar ile önemli sayıda kullanıcıyı etkileyen ve niteliği bakımından gideril-

mesi zaman alan durumlarda dağıtım şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş ol-

masına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya gi-

derilemeyecek mahiyette olduğu ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini en-

gellediği gerekçesiyle dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebepler-

den kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir.

b) Can ve mal güvenliğine yönelik zorunlu kesintilerin sebebi “güvenlik” olarak belir-

tilir.

c) Dağıtım şirketi tarafından belgelenmek şartıyla;

1) Kullanıcılar tarafından neden olunan hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

2) Hırsızlık, yangın sonucunda hat ve kablolarda oluşan zararlar ile üçüncü şahıslar ta-

rafından hat ve kablolara verilen hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

sebebi “dışsal” olarak belirtilir.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine dahil olmayan kesintilerin sebebi “şebeke işlet-

mecisi” olarak belirtilir.

Kesintilerin başlangıç ve bitiş zamanı

MADDE 11 – (1) Kesintilerin başlangıç ve bitiş zamanı,

a) Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsadığı noktalarda meydana gelen

uzun, kısa ve geçici kesintiler için bu sistemden alınan veriler kullanılarak,

b) Diğer noktalarda meydana gelen uzun kesintiler için ise arıza yönetim sistemi tara-

fından otomatik olarak oluşturulan veya manüel olarak yapılan kayıtlara ait veriler kullanılarak,

tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından kaydedilir.

Kesintilerden etkilenen kullanıcıların sayısı

MADDE 12 – (1) Dağıtım şirketi, kesintilerden etkilenen kullanıcıların sayısını imar

yerleşim alanlarına göre gruplandırılmış olarak kaydeder.

(2) Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsamı dışındaki noktalarda meydana

gelen uzun kesintilerden etkilenen kullanıcı sayısı, arıza yönetim sistemi aracılığıyla bildirilen

kesintinin yerinin tespiti sonrası şebeke bağlantı modeli kullanılarak belirlenir ve kaydedilir.

(3) Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsamındaki noktalarda meydana

gelen uzun, kısa ve geçici kesintilerden etkilenen kullanıcı sayısı kesintinin tespitiyle birlikte

sistem tarafından belirlenerek otomatik olarak kaydedilir.

(4) Dağıtım şirketi; her yıl Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’ü 31 Aralık tarihi itibariyle ge-

çerli olan güncel bilgileri esas alarak dağıtım bölgesi bazında düzenler ve takip eden 31 Ocak

tarihine kadar Kuruma sunar.

Kaydedilen bilgilerin doğrulanması, güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması

MADDE 13 – (1) Kaydedilen bilgilerin doğrulanması, dağıtım şirketinin kullandığı

kesinti kayıt yöntemi veya yöntemleri esas alınarak tedarik sürekliliği kayıtlarının oluşturul-

masında kullanılan sistemler ve/veya belgeler üzerinde yapılır.
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(2) Dağıtım şirketi, kaydedilen bilgilerin doğrulanmasını teminen, dağıtım sisteminde
gerçekleşen bildirimli ve bildirimsiz uzun, kısa ve geçici kesintilerin her birine ait bilgileri
kodlayarak kaydeder. Dağıtım şirketi;

a) İşletim kayıtlarında,
b) Tedarik sürekliliğinin kaydı için tesis edilmiş olan herhangi bir teçhizat ya da uzaktan

kontrol/okuma/izleme sisteminin çıktılarında ya da dijital ortamda,
c) Acil onarımlar için kullanıcılardan gelen telefon bildirimlerinde ve rapor listelerinde,
ç) İşletme ekipleri tarafından yazılan iş raporlarında,
d) Kesintiye ilişkin teçhizatın teminine yönelik belgeler ile gerek duyulan tüm diğer

belgelerde
aynı kodları kullanır veya farklı kodlar kullanılıyor ise kayıtlar arasında ilişki kurula-

bilecek şekilde bu kodların birbirleriyle eşleştirilebilmesini sağlar.
(3) Dağıtım şirketi kaydedilen bilginin doğrulanması için ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve

belgeleri düzenli ve ulaşılabilir bir şekilde muhafaza eder.
(4) Bilgi sistemleri ile bu sistemlerdeki verilerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak

dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.
(5) Dağıtım şirketi dijital ortamda kaydedilen bilgilerin sonradan kalıcı olarak siline-

memesini ve kayıtlar üzerinde yapılmış olan bütün işlemlerin izlenebilir olmasını sağlar. Da-
ğıtım şirketi bu hususların yerine getirilip getirilmediğini Kuruma belgelemekle yükümlüdür.

Tedarik sürekliliği kalitesi göstergeleri
MADDE 14 – (1) Dağıtım şirketi; dağıtım bölgesi geneli ile il ve ilçeler bazında her

yıl için aşağıdaki tedarik sürekliliği kalitesi göstergelerini Tablo 5’e uygun olarak hesaplar:
a) İlgili bölgede meydana gelen uzun kesintiler için kesinti sınıflandırmasına göre or-

talama kesinti süresi (OKSÜRE) endeksleri,
b) İlgili bölgede meydana gelen uzun kesintiler için kesinti sınıflandırmasına göre or-

talama kesinti sıklığı (OKSIK) endeksi,
c) İlgili bölgede meydana gelen kısa kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi

(OKSIKkısa),
(2) Fider, hat bölümü, dağıtım transformatörü veya kullanıcılar için aşağıdaki değerler

hesaplanır:
a) Bildirimli ve bildirimsiz uzun kesintiler için ayrı ayrı olmak üzere toplam kesinti sü-

resi (TKSÜRE),
b) Bildirimli kesintiler ile bildirimsiz uzun ve kısa kesintiler için ayrı ayrı olmak üzere

toplam kesinti sayısı (TKSAYI).
(3) Birinci fıkradaki göstergeler dağıtım şirketinin tedarik sürekliliği performansının

değerlendirilmesi ve gelir tavanı ile ilişkilendirilmesinde, ikinci fıkradaki değerler kullanıcılara
ödenecek tazminatların belirlenmesinde kullanılır.

Tedarik sürekliliği kalitesi göstergelerinin hesaplanması
MADDE 15 – (1) Ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE, SAIDI), aşağıdaki for-

müle göre hesaplanır:
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Bu formülde geçen;
n: Bir takvim yılında meydana gelen tüm uzun kesintilerin sayısı,
ti: i inci kesintinin süresini,
Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanıcı sayısını,
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kul-

lanıcı sayısını,
ifade eder.
(2) Kademeli olarak enerjilendirme halinde, bir kesinti tekrar enerjilendirme kademe-

lerine göre OKSÜRE hesabına dahil edilir. İlk kademede, tekrar enerjilendirilen ilk grup kul-
lanıcıların sayısı ve etkilenme süresi yer alır. Takip eden kademelerde, her bir kademe için o
kademede yer alan kullanıcıların sayısı ile söz konusu kesintinin başlama zamanı ile ilgili ka-
demenin enerjilendirme zamanı arasındaki farktan hesaplanan kesintiden etkilenme süresine
yer verilir.

(3) Ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIK, SAIFI), aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
n: Bir takvim yılında meydana gelen tüm uzun kesintilerin sayısını,
Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanıcı sayısını,
Utop: her bir takvim yılı başında bir dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam

kullanıcı sayısını,
ifade eder.
(4) Kısa kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKkısa, MAIFI), aşağıdaki

formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
n: Bir takvim yılında meydana gelen tüm kısa kesintilerin sayısını,
Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanıcı sayısını,
Utop: her bir takvim yılı başında bir dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam

kullanıcı sayısını,
ifade eder.
(5) Toplam kesinti süresi (TKSÜRE), aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
n: Bir takvim yılında meydana gelen ve kullanıcının etkilendiği uzun kesintilerin sayı-

sını,
ti,: i inci kesintiden etkilenme süresini,
ifade eder.
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(6) Toplam kesinti sayısı (TKSAYI); bir takvim yılında meydana gelen ve kullanıcının

etkilendiği uzun ve kısa kesintilerin toplam sayısı olarak hesaplanır.

(7) Kullanıcılara ait TKSAYI ve TKSÜRE, bildirimli ve bildirimsiz kesintiler için ayrı

ayrı hesaplanır. Gerektiği durumlarda TKSAYI ve TKSÜRE değerleri dağıtım transformatörü,

fider, hat bölümü gibi şebeke unsurları için de hesaplanabilir.

(8) Hesaplanan TKSÜRE ile TKSAYI değerlerine ilişkin olarak bildirimli kesintiler

için Tablo 9’da belirlenen sınır değerler aşıldığında, aşan kısım bildirimsiz kesinti süre ve sa-

yılarına eklenerek değerlendirilir.

(9) Dağıtım transformatörü için TKSÜRE ve TKSAYI belirlenirken, AG seviyesinde

meydana gelen ancak dağıtım transformatörüne bağlı bütün kullanıcıların etkilendiği kesintiler

de hesaplamaya dahil edilir.

Kullanıcılara ödenecek tazminatın hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 16 – (1) Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9’da belirlenen sınır değerler aşıl-

dığında dağıtım şirketi bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna

gerek duyulmaksızın tazminat öder. Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak öde-

me, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılır ve tamamlanıncaya kadar

müteakip dönemlerde yapılır. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek

suretiyle, aboneliğin iptali halinde ise def’aten gerçekleştirilir.

(2) Kullanıcılara TKSÜRE gerçekleşmelerine göre ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki

formüle göre hesaplanır:

ÖTMSÜRE=20 TL+(TKSÜRE-ESÜRE)xTBBxOT

Bu formülde geçen;

ESÜRE: Tablo 9’da belirlenen eşik süreyi,

ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kul-

lanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması

durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

(3) Kullanıcılara TKSAYI gerçekleşmelerine göre kullanıcıya ödenecek tazminat mik-

tarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

ÖTMSAYI=(TKSAYI-ESAYI)x(TKSÜRE/TKSAYI)xTBBxOT

Bu formülde geçen;

ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

ESAYI: Tablo 9’da belirlenen eşik kesinti sayısını,

TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kul-

lanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması

durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.
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(4) Bir fider, kullanıcı veya dağıtım transformatörü için, aynı takvim yılı içinde hem

TKSÜRE, hem de TKSAYI için sınır değerlerin aşılması durumunda, dağıtım şirketi kullanı-

cıya miktarı yüksek olan tazminatı öder.

(5) Kullanıcıya ödenen tazminatlar, kullanıcının, kendi hatasından kaynaklanmaması

kaydı ile kendisine ait teçhizatta ortaya çıkan zararın talep edilmesi yönündeki haklarını ortadan

kaldırmaz.

(6) Ödenen tazminatlara ilişkin giderler hiçbir şekilde tarifelere yansıtılamaz.

(7) Tablo 9’da belirlenen eşik değerler Kurul Kararı ile yıl bazında yeniden belirlene-

bilir.

(8) Ödenecek tazminatların hesaplanmasında, mücbir sebeple oluşan kesintiler ile gü-

venlik sebebiyle yapılan kesintiler dikkate alınmaz. Sebebi dışsal olarak belirtilen kesintiler

ise TKSÜRE hesabına dahil edilir, TKSAYI hesabına dahil edilmez.

(9) Kullanıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı

tutarının yüzde biridir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya öde-

necek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

(10) Dağıtım şirketi; kullanıcıya ödediği tazminatlara ilişkin olarak, sorumluluğu ora-

nında iletim sistemi şebeke işletmecisine rücu eder.

Tedarik sürekliliği kalitesi göstergelerinin açıklanması ve Kuruma sunulması

MADDE 17 – (1) Tedarik sürekliliği göstergeleri, her yılın 31 Mart tarihine kadar da-

ğıtım şirketi tarafından hem görev alanına giren iller hem de dağıtım bölgesi bazında Tablo 5

formatında tablo açıklamalarına uygun şekilde düzenlenerek yazılı ve elektronik formatta Ku-

ruma sunulur.

(2) Dağıtım şirketi, kesintilere ilişkin bilgileri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo

1’e uygun olarak ait olduğu yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar Kuruma elektronik or-

tamda hazırlanmış olarak sunar. Dağıtım şirketi, kesintilerin kaydedilmesinde kullanılan yön-

tem ya da yöntemleri de Kuruma bildirir.

(3) Tablo 1, ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar dağıtım şirketi internet sitesinde

yayımlanmaya başlanır. Yayımlanan Tablo 1’de yer alan kesintilerin, il ve ilçe bazında liste-

lenmesi sağlanır.

(4) Dağıtım şirketi; tutulan kayıtlardan hesaplanan kalite göstergelerini dağıtım bölgesi,

il ve ilçe bazında aylık olarak internet sitesinde yayımlar.

(5) Dağıtım şirketi; talep etmeleri halinde kullanıcılara, etkilendikleri kesintilerin Tablo 1

formatındaki listesini ve bu kesintilerden hesaplanan TKSAYI ve TKSÜRE değerlerini verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Kalite

Ticari kalite

MADDE 18 – (1) Ticari kalite; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

kullanıcılar ile bu kullanıcılara bağlantı anlaşması veya perakende satış sözleşmesi kapsamında
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hizmet veren taraflar arasında enerji satışı ve/veya hizmetin sunumuna ilişkin olarak meydana

gelecek ilişkilerin tüm evrelerinde, işlemlerin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uygun

şekilde yerine getirilebilmesi kapasitesidir.

Ticari kalite göstergeleri ve yapılacak işlemler

MADDE 19 – (1) Dağıtım şirketi/Perakende satış şirketinin, ticari kalite göstergeleri

açısından yükümlü olduğu asgari performans standartları ve bu standartların ihlali ile ilgili taz-

minat ödemeleri/yapılacak işlemler bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo 6’da belirlenmiştir. Bu

tablo, Kurul Kararı ile yıl bazında yeniden belirlenebilir.

(2) Ticari kalite göstergelerinin takibi için dağıtım şirketi/perakende satış şirketi tara-

fından, bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo 7 kullanılır.

(3) Dağıtım şirketi/Perakende satış şirketi, ticari kalite göstergelerine konu olan her bir

işlem için Tablo 6’daki standart sürelerin belirlenmesine esas olan tarihleri ve/veya zamanları

belgeler.

(4) Her bir ay sonu itibariyle tazminat ödenmesi gereken kullanıcılar takip eden ayın

20 nci gününe kadar tespit edilerek bu kullanıcılara ödeme yapılacağı hususunda bildirimde

bulunulur. Ödeme; kullanıcının yapılan bildirim üzerine şahsen başvurusu halinde başvuru es-

nasında def’aten, yazılı olarak başvurusu halinde ise kullanıcının tercih ettiği şekilde 3 (üç) iş

günü içerisinde yapılır.

Ticari kalite göstergelerinin açıklanması ve Kuruma sunulması

MADDE 20 – (1) Dağıtım şirketi/Perakende satış şirketi, bu Yönetmeliğin ekinde yer

alan Tablo 7 ve Tablo 8’e uygun olarak hazırlanan belirli bir takvim yılına ait bilgileri, görev

alanına giren illerin durumunu gösterir şekilde dağıtım bölgesi bazında ait oldukları yılı takip

eden yılın 30 Nisan tarihine kadar Kuruma sunar.

(2) Dağıtım şirketi/Perakende satış şirketi tarafından ticari kalite göstergeleri, aylık ola-

rak kendi internet sitelerinde yayımlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teknik Kalite

Teknik kalite

MADDE 21 – (1) Teknik kalite, dağıtım sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi ta-

lebini; gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir de-

ğişim sınırları içerisinde kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme kapasitesidir.

Sistem gerilimleri

MADDE 22 – (1) Dağıtım sistemindeki gerilim seviyelerinin ülke çapında standardi-

zasyonunu sağlamaya yönelik yöntemler ile uygulamaya dair usul ve esaslar, Kurul onayı ile

uygulamaya konulur. Standardizasyonu sağlamaya yönelik düzenleme uygulamaya konulun-

caya kadar, dağıtım sistemi için izin verilen nominal OG değerleri 34,5; 33; 31,5; 15,8; 10,5

ve 6,3 kV’dir. AG seviyesi ise fazlar arası 400 V; faz nötr arası 230 V’dur.
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Teknik kalitenin şartları

MADDE 23 – (1) Sistem frekansı, 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ ta-

rafından kontrol edilir.

(2) Dağıtım şirketi; sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin aşağıdaki işletme şart-

larını sağlamakla yükümlüdür:

a) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, kararlı durum ve geçici rejim şartlarında gerilim

etkin değerleri kararlı durumlarda TS EN 50160:2011standardında tanımlanan aşağıdaki de-

ğerlere uygun olmalıdır:

1) AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar

dakikalık ortalamalarının, en az %95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± %10’u kadar,

tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + %10 - %15 aralığında değişmelidir.

2) OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca TS EN 61000-4-30’da tanımlanan ölçüm

periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık orta-

lamalarının en az %99’u beyan etkin gerilim değerinin + %10’unu aşmamalı, yine bu ortala-

maların en az %99’u beyan etkin gerilim değerinin - %10’unun altına düşmemelidir. Ölçülen

gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının hiçbiri beyan etkin gerilimin ± %15’lik

sınırlarının dışında olmamalıdır. Dağıtım şirketinin gerilim regülasyonuna ilişkin performansı,

esas olarak bağlantı noktasından veya dağıtım şirketinin uygun görmesi durumunda tüketici

tesisi tarafındaki herhangi bir noktadan ölçülür. TEİAŞ ile herhangi bir dağıtım şirketi arasında

bir anlaşmazlığın ortaya çıkması ve taraflar arasında çözümlenememesi halinde anlaşmazlığın

çözümü konusunda Kurul arabuluculuk yapar.

b) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, AG seviyesi için kararlı durumlarda gerilim den-

gesizlikleri TS EN 50160:2011 standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:

1) Ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim negatif bileşeni etkin değerlerinin 10’ar

dakikalık ortalamalarının en az %95’inin pozitif bileşenlere oranı en fazla %2 olmalıdır.

2) Tek fazlı veya iki fazlı yüklerin beslendiği noktalarda bu oran %3’e kadar çıkabilir.

Dağıtım şirketinin gerilim dengesizliğine ilişkin performansı esas olarak bağlantı noktasından

veya dağıtım şirketinin uygun görmesi durumunda tüketici tesisi tarafındaki herhangi bir nok-

tadan ölçülür. Gerilim dengesizliği ile ilgili bu şartın ihlal edilmesi durumunda, dağıtım şirketi

hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

c) Dağıtım şirketi, TS EN 50160:2011 standardında tanımlanan ve Tablo 10’da göste-

rilen gerilim harmonik sınır değerlerine uymakla yükümlüdür. Tablo 10’daki değerler her bir

gerilim harmoniğinin ana bileşene göre oransal değerlerini ifade eder. Ölçüm periyodu boyunca

ölçülen her bir gerilim harmoniği etkin değerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az %95’i,

Tablo 10’da verilen değerlerden küçük veya bu değerlere eşit olmalıdır. Bununla birlikte, THB

değeri (40. harmoniğe kadar değerler dâhil) en fazla %8 olarak uygulanır. Dağıtım şirketinin

gerilim harmoniklerine ilişkin performansı, AG ve OG seviyesi için esas olarak bağlantı
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noktasından ölçülür. Ancak, dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde ölçme, faturalandırmaya

esas ölçüm noktasından da yapılabilir. Harmonik bozulmaya ilişkin bu şartın ihlal edilmesi du-

rumunda, dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem ya-

pılır.

ç) Reaktif enerji bedeli uygulanan dağıtım sistemi kullanıcıları IEEE Std.519-1992

standardında ya da bunun revizyonlarında belirtilen aşağıdaki harmonik sınır değerlerine uy-

makla yükümlüdür. Ölçüm periyodu boyunca ölçülen her bir akım harmoniğinin etkin değerinin

ve TTB’nin 3’er saniyelik ortalamalarının IL’e göre oransal değerleri Tablo 11’de verilen de-

ğerlerden küçük veya bu değerlere eşit olmalıdır. Kullanıcının akım harmoniklerine ilişkin per-

formansı, AG ve OG seviyesi için esas olarak bağlantı noktasından ölçülür. Ancak, dağıtım

şirketinin ihtiyaç duyması halinde ölçme, faturalandırmaya esas ölçüm noktasından da yapıla-

bilir. Ancak, bu durumda OG kullanıcıları için transformatör sargıları arasındaki akım harmo-

nikleri geçişi dikkate alınmalıdır. Harmonik bozulmaya neden olan kullanıcıya, dağıtım şirketi

tarafından durumun düzeltilmesi için AG kullanıcısı olması durumunda en fazla 60 iş günü,

OG kullanıcısı olması durumunda ise en fazla 120 iş günü süre tanınır. Kullanıcıya yapılan bil-

dirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının

kesileceği bildirilir. Verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilme-

mesi halinde, kullanıcının bağlantısı kesilir.

d) Dağıtım şirketi, kullanıcının şebekedeki flikere katkısı hususunda, şebekeye ait Tablo

12’deki sınır değerlerin aşılmamasını sağlar. Fliker şiddeti, “Pst ve Plt” göstergeleri aracılığıyla

ve TS EN 61000-4-15’e uygun flikermetreler ile ölçülür. Fliker etkisine ilişkin olarak bu sınır-

lardan birinin aşılması durumunda, dağıtım şirketi; fliker etkisine neden olan müşteriye duru-

mun düzeltilmesi için en fazla 120 iş günü süre tanır. Kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen

sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının kesileceği bil-

dirilir. Verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde,

kullanıcının bağlantısı kesilir. Fliker etkisine ilişkin bu hususlar hakkında gereğini ve takibini

yapmadığı tespit edilen dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçe-

vesinde işlem yapılır.

(3) Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım

şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bo-

zulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik ka-

lite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi

kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

Teknik kalite göstergelerinin Kuruma sunulması

MADDE 24 – (1) Teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesinden sonra elde edilen

ölçüm sonuçları, dağıtım bölgesi bazında TS EN 50160:2011 standardına uygun olarak yıllık

bazda takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar bir rapor halinde Kuruma sunulur. Kurum tara-

fından istenmesi halinde veya denetimlerde gerek görülmesi durumunda teknik kalite ile ilgili

ölçümler dağıtım şirketi tarafından tekrar yapılır.
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(2) Teknik kalite parametrelerinin kaydına ilişkin olarak, kullanılacak cihazların TS EN

61000-4-30 standardında belirtilen Sınıf A özelliklerinde ölçüm yapması gerekmektedir. Öl-

çümler, OG ve AG seviyelerinde yapılacaktır. Ölçümler, farklı şebeke karakteristiği ve yük

profillerini, müşteri gruplarını, farklı nüfus yoğunluklarına hizmet veren şebeke bölümlerinde,

kısa devre akımlarının en yüksek olduğu şebeke bölümlerinden en düşük olduğu şebeke şart-

larına kadar ölçüm yapabilmeyi teminen örnekleme yoluyla genele ait değerlendirme yapıla-

bilecek konumlarda yapılacaktır. Bir dağıtım şirketinin görev bölgesinde tesis edilecek teknik

kalite ölçüm cihazı sayısı;

a) OG seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 1.000 (bin) transformatör (dağıtım trans-

formatörleri ile OG kullanıcı transformatörlerinin toplamı) için 1 adet cihaz olacak şekilde elde

edilen sayıya 10 eklenerek,

b) AG seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 50.000 (elli bin) kullanıcı için 1 adet

cihaz olacak şekilde elde edilen sayıya 20 eklenerek,

bulunur.

(3) Cihaz tesis edilecek yerlere ilişkin olarak, dağıtım şirketi tarafından Ekim ayı sonu

itibariyle güncel veriler 15 gün içerisinde Tablo 13’e uygun şekilde elektronik ortamda hazır-

lanmış olarak Kuruma gönderilir. Bu tablodan Kurum tarafından seçilen noktalar, Aralık ayının

15 inci gününe kadar dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketleri cihazları Ocak ayı içerisinde

bu noktalarda tesis ederek/yer değişikliği yaparak ilgili yılın ölçümlerinin yapılmasını sağlar.

(4) Denetim yetkisini haiz kurum/kuruluşlar tarafından yapılan/yaptırılan denetimlerde,

bu cihazların farklı yerlerde ölçüm yapmaları istenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Göstergelerin Dağıtım Gelir Tavanı Üzerindeki Etkisi ve

Kullanıcı Zararlarının Tazmini

Kalite göstergelerinin gelir tavanına etkisinin belirlenmesi

MADDE 25 – (1) Kurum tarafından dağıtım şirketine, elektrik enerjisinin tedarik sü-

rekliliği, ticareti ve teknik kalitesi ile ilgili olarak uygulama dönemleri bazında verilen hedefler

ve eşik değerler doğrultusunda, dağıtım şirketinin sergilediği performansın gelir tavanına yan-

sıtılmasında; kalite faktörünün hesaplanmasında dikkate alınacak kalite göstergeleri, Şekil 1

ile gösterildiği şekilde kalite faktörünün gelir tavanını etkilemeyeceği ölü bandın sınırları, per-

formansa göre gelir tavanına yansıtılacak artış/azalış miktarlarının limit değerleri ve kalite fak-

törü uygulamasının başlayacağı tarih Kurul kararı ile belirlenir.

Kullanıcı zararının tazmini

MADDE 26 – (1) Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla kullanıcıya

ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini

için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü

içerisinde talepte bulunulabilir.

(2) Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım

şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından

yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım
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şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine

ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlen-

dirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin

edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı

durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.
(3) Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını

üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kul-
lanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım
şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket
etmekle yükümlüdür.

(4) Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya
başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10
(on) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

(5) Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından
tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının is-
tediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme ala-
bileceği kullanıcıya bildirilir.

(6) Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi ge-
rektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme
ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri ger-
çekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlen-
dirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından bu
madde hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

(7) Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tes-
pit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının
talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

(8) Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere
ilişkin şikâyetlerini Kuruma iletir.

Kalite raporları
MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketleri yıllık olarak tedarik sürekliliği, ticari ve teknik

kaliteye ilişkin gerçekleşmelere göre yapılan ve yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını içeren
raporlarını Kuruma sunar. Bu raporlarda gerektiği hallerde yapılabilirlik etütleri ile tarafsız uz-
man, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine de yer verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kesintiden etkilenen kullanıcı sayısının tespit edilememesi hali
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kesintiden etkilenen kullanıcı sayısının tespit edilememesi

durumunda her bir kesinti için kesintinden etkilenen imar alanı içi kullanıcı sayısı ve imar alanı
dışı kullanıcı sayısı;

a) OG kullanıcıları için en son 1/1/2014 tarihine kadar;
1) Sadece fider/fiderler kesintiye uğramışsa, kesintiye uğramış fider sayısı ile Tablo 2’de

yer alan OG fider başına ortalama OG kullanıcı sayısının çarpımından,
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2) Merkez/merkezler kesintiye uğramışsa, kesintiye uğramış merkez sayısı ile Tablo 2’de
yer alan merkez başına ortalama OG kullanıcı sayısının çarpımından,

b) AG kullanıcıları için en son 1/1/2015 tarihine kadar;
1) İletim sisteminde ve OG şebekesinde meydana gelen kesintilerde, sadece dağıtım

transformatörü/transformatörleri etkilenmişse etkilenen transformatör sayısının, birden çok fi-
der etkilenmişse etkilenen fider sayısının, en az bir merkez etkilenmişse etkilenen merkez sa-
yısının Tablo 3’te yer alan merkez/OG fideri/dağıtım transformatörü başına ortalama AG kul-
lanıcı sayısından ilgili olan ile çarpımından,

2) AG şebekesinde meydana gelen kesintilerde, kesintiye uğrayan AG fider sayısı ile
Tablo 4’te yer alan AG fider başına ortalama kullanıcı sayısının çarpımından,

bulunur.
OG şebeke bağlantı modelinin ve tedarik sürekliliği kayıt sisteminin kurulması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dağıtım şirketleri 1/1/2014 tarihine kadar OG şebeke bağ-

lantı modelini oluşturur ve tedarik sürekliliği kayıt sistemini kurar. Dağıtım şirketi, dağıtım
sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemini etkileyen kesintileri bu kayıt sistemi aracı-
lığıyla Madde 8’de belirtildiği şekilde kaydetmeye başlar. Bu sistemin kurulmasıyla birlikte,
dağıtım bölgesinde OG seviyesinde meydana gelen bütün uzun kesintilerde, kesintiden etkile-
nen OG kullanıcıların sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından OG şebeke bağlantı
modeli kullanılarak belirlenir ve kaydedilir.

(2) 2013 ve 2014 yılları için kısa ve geçici kesintilere ilişkin kayıt tutulması zorunlu
değildir.

AG şebeke bağlantı modelinin ve tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin
kurulması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Dağıtım şirketleri 1/1/2015 tarihine kadar:
a) Şebeke bağlantı modelini AG seviyesini de kapsayacak şekilde genişletir ve dağıtım

sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemini etkileyen kesintiden etkilenen AG kullanı-
cıların sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından OG ve AG şebeke bağlantı modelleri
kullanılarak belirlenir ve kaydedilir.

b) OG seviyesinde kısa ve geçici kesintilerin oluşabileceği noktaları kapsayacak şekilde
tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemini kurar. Bu sistem vasıtasıyla OG seviyesinde mey-
dana gelen kısa ve geçici kesintileri tespit eder ve tedarik sürekliliği kayıt sistemi aracılığıyla
Madde 8’de belirtildiği şekilde kaydetmeye başlar.

Kalite raporunun sunulması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Dağıtım şirketlerince ilk kalite raporu 2013 yılı gerçekleş-

melerini içerecek şekilde 2014 yılında Kuruma sunulur.
Elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla kesinti bildirimlerinin yapılması
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) İsteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderil-

mek suretiyle kesintilerin bildirilmesine ilişkin gerekli çalışmalar en geç 1/1/2014 tarihi itiba-
riyle tamamlanarak kullanıcıların hizmetine sunulur.

Kullanıcılara ödenecek tazminatların hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 2012 ve 2013 yılları gerçekleşmelerine göre kullanıcılara

tedarik sürekliliğine ilişkin olarak tazminatların ödenmesi, kullanıcı başvurusuna istinaden ya-
pılır. Başvurular ilgili yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yapılmalıdır.
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(2) 2012 yılına ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, 12/9/2006 tarihli ve 26287

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik

Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan Tablo 9

ile belirlenen sınır değerler esas alınır. Tazminatın belirlenmesinde, Elektrik Dağıtımı ve Pe-

rakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan ilgili hükümler uygulanır ve

belirtilen formülasyona göre hesap edilen tutarın üçte biri tazminat tutarı olarak alınır.

(3) AG seviyesinde şebeke bağlantı modeli oluşturulana kadar, AG kullanıcılarına öde-

necek tazminatların hesaplanmasında, bağlı oldukları dağıtım transformatörü için hesaplanan

OKSÜRE ve OKSIK değerleri, kullanıcı başına TKSÜRE ve TKSAYI değeri olarak kabul

edilir.

Güç kalitesi ölçüm hizmetlerine ilişkin bedellerin belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Dağıtım şirketleri maliyet unsurlarını dikkate alarak kulla-

nıcılardan talep edecekleri güç kalitesi ölçüm hizmetlerine ilişkin bedelleri bu Yönetmeliğin

yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma önerir. Kurul kararı ile tespit edilecek

hizmet bedeli, yürürlük tarihinden itibaren 12 ay geçmeden artırılamaz. Artışlar son on iki aya

ait TÜFE oranı dikkate alınarak dağıtım şirketince yapılır ve internet sitesinden duyurulur.

2012 yılına ilişkin verilerin sunulması

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2012 yılına ilişkin veri sunumları 2013 yılı içerisinde Elektrik

Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve

Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Teknik kalite ölçüm cihazlarının tesisi

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Teknik kalite ölçüm cihazları, 31/12/2013 tarihine kadar

24 üncü maddede belirtilen sayıda ve anılan maddede belirtilen ilkeler gözetilerek dağıtım şir-

keti tarafından kendi belirleyeceği yerlerde tesis edilir ve bu yerlerin listesi Kuruma bildirilir.

2015 yılının Ocak ayında yapılacak yer değişikliğine kadar ölçümler bu noktalarda yapılır.

(2) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Tablo 13’ün Kuruma sunulması uygula-

ması 2014 yılında başlatılır.

Kullanıcı tarafından kayıt cihazı taktırılması

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Madde 8’in dördüncü fıkrasına ilişkin uygulama 1/1/2015

tarihinde başlar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 28 – (1) 12/9/2006 tarihli ve 26287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari

ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 84



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2012 – Sayı : 28504

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89



Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şifa Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik;  Şifa Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Şifa Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Şifa Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü

eğitim-öğretim programları bulunan ana bilim dalı başkanını,

d) Enstitü Kurulu:  Şifa Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Şifa Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim

kurulunu,

f) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,

g) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

ğ) İngilizce hazırlık programı: Şifa Üniversitesi yabancı diller bölüm başkanlığınca yü-

rütülen İngilizce hazırlık programlarını,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

i) Mütevelli Heyeti: Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-

mını,

k) Rektörlük/Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörlüğünü/Rektörünü,

l) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Program açmanın yöntemi, ölçütleri ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1)  Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla prog-

rama başvurup, başvuramayacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe

önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için ge-

rekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında

öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-

yanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte

veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ve  ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde minimum 55 standart puan almış olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla

başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir yüksek

lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili ens-

titünün önerisi üzerine Senato belirler.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte veya

yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ge-

rekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde asgari 55 puan almış olması, lisans derecesinden doktora programına

başvurabilmek için ise adayın ALES’ten en az başvurduğu programın puan türünde 70 puan

almış olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvu-

rularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

(4) Yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrenci en az bir yarıyılı tamamladıktan

sonra aynı anabilim dalındaki doktora programına başvurabilir. Başarılı öğrenciler anabilim

dalının tavsiyesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora programına kabul edilebilir. Bu

öğrencilerin not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları

derslerden hangilerinin doktora programına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla

belirlenir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının

Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından

en az 55 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması

gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması

ile elde edilir.

(6) Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir doktora programına hangi li-

sans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi

üzerine Senato belirler.
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(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü amacıyla enstitü yönetim kurulu her program

için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.

(8) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, yabancı dil,

mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar de-

ğerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak de-

ğerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te

alınan puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %15’i,

mülakatta alınan notun %20’si ve Enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en

az 50 almak koşulu ile bu sınav sonucunun %15’i alınır ve tümünün toplamından oluşur.

(9) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-

dirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin ba-

şarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz

konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; Üniversite-

lerarası Kurul tarafından yayımlanan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili enstitü kurulunun

önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi

yazılı olarak da yapılabilir.

(10) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en

az 60 olmasına bağlıdır. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana

öncelik tanınır.

(11) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.

(12) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, her akademik yıl

başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve kayıt/kayıt yenileme aşamasında

ödenir. Kayıtlı oldukları programı veya programları normal süresi içerisinde bitiremeyen öğ-

renciler öğrenim ücretlerini ödemek kaydı ile süre uzatabilirler. Burslu öğrenciler dışında öğ-

renim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı

MADDE 5 – (1) Enstitüde lisansüstü program ve dersler İngilizce yürütülebilir.  İngi-

lizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı bel-

gesi sunması istenir. Senato, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka

yabancı dil yeterlik koşulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve

minimum niteliğini belirler.

(2) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeter-

liğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylara bu yeterliliği almak için bir yıl süre verilir.

Bu süre içerisinde yapılacak yeterlik sınavlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlik bel-

gelerini alamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların ek-

sikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan

lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul

edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı

ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisans-

üstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel

hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin

toplam kredisi iki yarıyıl için yirmidördü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda

bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir

takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans-

üstü sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet

ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam et-

mek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00

akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam

etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50

akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci

statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınav-

larla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı

21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93



başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrenci-

lerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü prog-

ram mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğrenim ücretini yatırması gerekir.

Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafın-

dan iki yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gön-

derilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim öğ-

retim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversi-

teye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili enstitü

yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu

derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, diğer yükseköğretim ku-

rumundan aldığı notların 11 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir

öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 veya 100 üzerinden

70 olması,

b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora prog-

ramları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış

olması.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ens-

titü tarafından ilan edilir.

(3)Yatay geçiş için yukardaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve

kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca

önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre

tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Yatay geçişler ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı

olup, intibak işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki

notlarının 11 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.
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(6) Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.

(7) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa

bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt

MADDE 10 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı ka-

zanan adayın kayıt işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin

olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1)  Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır.

(2) AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan

öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-

küne dayanan kredi sistemidir.

(3) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-

renciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-

rundadır.

(4) Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine

göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama

çalışması biçiminde yapılır. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(5) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen

başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Harf Notu       Katsayı         Puan

AA                   4,00             90-100

BA                   3,50             85-89

BB                   3,00             80-84

CB                   2,50             75-79

CC                   2,00             70-74

FF                    0,00             0-69

(6) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir

dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden

itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I)

notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi

bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
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b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı

öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başa-

rısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

d) NI notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına ka-

tılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten

aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu

Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program

veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tek-

rarlanmaz.

e) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders

uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-

manınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o

dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin top-

lamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatıla-

rak verilir.

(8) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans için en az CC (2.00),

doktora için ise en az CB (2.50) olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notu-

na, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından

incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek ke-

sinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 13 – (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü

yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü

alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin vere-

bilir.

(2) Seçmeli bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya

bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer,

ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.
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Mazeret ve izinler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kara-

rıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir.  Bu Yönetme-

liğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan öğ-

rencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam

eder. Bu öğrenciler her yarıyıl başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre

öğrenim ücretini öder.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-

cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uy-

gun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere öde-

dikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-

dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvur-

ması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde

ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu

sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Yüksek lisans programları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk

programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvu-

ruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun

görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 adet ders, en az bir seminer

dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kre-

disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başın-

dan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, kendilerine 14 üncü madde uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar

alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program

koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
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sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. An-

cak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler

tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması ve-

rilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-

duğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-

rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması ha-

linde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dör-

düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili

enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde

savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt

yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders

veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-

tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-

leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez

danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-

dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki

doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Seminer dersi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını

ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer

dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusu ile ilgili seminerini vermek zo-

rundadır.
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(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta

önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program

koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla

yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-

miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye

verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer

dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-

çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite

içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,

ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati ilgili Enstitü Ana-

bilim Dalı başkanı tarafından enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla

ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve

bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, red veya düzeltme kararını oy

çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en

geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Yüksek lisans diploması

MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

yüksek lisans tezinin en az 7 (yedi) adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğ-

retim Kurulu tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itiba-

ren bir ay içinde, Yükseköğretim Kurulunun tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili ens-

titüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan

yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta için-

de geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.

Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu

program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden

oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci,

dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 23 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-

cak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabi-

lim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda

en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki dok-

toralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan

öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt

yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders

veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden

az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından

oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 (ondört) adet

ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye

kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 kredi

kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden se-

çilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-

tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim

Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa dü-

zenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş şeklinde de düzenlenebilir.

Bu programlar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre uygulanır.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak

ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından be-

lirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar

indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için

tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre veri-

lebilir.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için

dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi,

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise

en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı

diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt-

dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili ens-

titü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye

bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini izleyen yarıyıl içinde yapılır. İleriki ta-

rihlerdeki istekler ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesörler, doçentler veya yardımcı do-

çentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu

tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta

uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçi-

lebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü

alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yük-

sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-

fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-

mek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine

sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav

süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora

yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-

rar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-

tanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci

en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç sekizinci yarıyılın ye-

terlik sınavı döneminde tekrar sınava girer.
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(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden dördüncü yarıyıldan,

lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ders yükü toplam 6 kredi olmak üzere ikiyi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ders yükü toplam 12 kredi olmak üzere dördü geçemez.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-

mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı

olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.

Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştire-

mez.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-

lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az 15 (onbeş) gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar

çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni

bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç

ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına

alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Ha-

ziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

21 Aralık 2012 – Sayı : 28504                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103



Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli

öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan

raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili

anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az 7 (yedi) kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde

özetlerini içeren 3 (üç) adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-

loması almaya hak kazanır. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış

belgesi verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 27/8/2011 tarihli ve

28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şifa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği,  1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/78
İşyeri : Denizkale Taşımacılık Tur. Oto. Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti.

Bulancak Mah. İnönü Cad. No: 20/3
Bulancak/GİRESUN (merkez)

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme : Denizkale Taşımacılık Tur. Oto Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti.’de Bakan-

lığımızca yapılan incelemede; işyerinin merkez ofisinin Bulancak/Giresun'da bulunduğu, faa-
liyet konusunun genel olarak Türkiye genelinde kara yoluyla yolcu ve kargo taşımacılığı ile
bununla ilgili bilet satım işleri olduğu, Büyük İstanbul Otogarı No:168 Esenler/İSTANBUL
adresinde faaliyet gösteren şube işyeri ile yine Giresun ve Samsun'da bulunan şube işyerlerinde
de aynı faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 18 sıra numaralı
“Kara taşımacılığı” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Denizkale Taşımacılık Tur. Oto Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti. ve bağlı işyerlerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci ve geçici 3'üncü maddeleri uyarınca karar ve-
rilmiştir.

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

           Karar No             : 2012/79
İşyeri                    : Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Ihlamurkuyu Mh. Alemdağ Cad. No: 692 Kat: 3
Ümraniye/İSTANBUL (merkez ofisi)

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme : Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'nde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin alt işverenlik sözleşmesi ile Türkiye
Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT) ait, Bilecik, Ordu, Samsun, Kayseri, Düzce,
Çanakkale, Kastamonu ve İstanbul illerinde bulunan PTT Müdürlüklerinin posta ve kargo ta-
şıma ve dağıtım işlerini yaptığı, merkez ofisinde de bu işlerin sevk ve idaresinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı” işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyer-
lerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşıma-
cılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci ve geçici 3'üncü maddeleri gereğince
karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/16)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince pamuk ipliği ithalatında uygulan-
makta olan korunma önlemine ilişkin olarak 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri
Yönetmeliği çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararı içermektedir.

Karar
MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 52.05 Gümrük

Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya
daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)” ithalatında
28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı gereğince uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldırılmasına yö-
nelik bir kararın istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya ka-
tılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ
(SAYI: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2012/14)

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası
Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi: Bankalar arası Türk Lirası aktarım sistemini
ve müşteriler arası Türk Lirası aktarım sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“IBAN kullanımı, doğrulanması ve istisnalar”
“(5) Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan he-

saplarından yapacakları para transferlerinde IBAN’ın kullanılması zorunlu değildir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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19-12-2012 ÇARŞAMBA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Aralık 2012 

CUMA 
Sayı : 28504 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM RULMAN 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/193333 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 kalem Rulman 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25/01/2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,- TL. 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

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

tabi değildir. 10160/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediyesinden: 

1 - Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 145 ada    

2 sayılı parsel üzerinde Maden Suyu Fabrikası Tesisi bulunan gayrimenkul Belediye Meclisinin 

03.07.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 14/12/2012 tarih ve 231 sayılı 

kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif 

Usulü ile ihale edilecektir  

2 - İhale: 04/01/2013 tarihinde saat 15.00 da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümenince yapılacaktır.  

3 - Üzerine Maden Suyu Tesisleri bulunan söz konusu 145 ada 2 parselin muhammen 

aylık kira bedeli 13.000,-TL olup, toplam bedeli (13.000-TLx120 ay) 1.560.000.00,-TL’sıdır.  

Geçici teminat bedeli 1.560.000,-TL’nın %3’ ü olan 46.800,-TL’dır. Teminat mektupları, 

teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C 

Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesinde Belediyemize ait geçici Teminat hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Mevzu ihalenin kesin teminat bedeli ise 

ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Mevzu ihalenin şartname bedeli 1.000.00,-TL dir. Her yıl 

için kira artışı Maliyenin belirlediği Yeniden değerlendirme oranınca yapılacaktır.  

4 - İdarece belirlenen 1.000,00,- (bin) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini 

Yükleniciler belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmak 

zorundadırlar.  

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

5-1 - İlgi Nüfus Müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kaydı örneği  

5-2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, 

5-3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 

3-a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge, 

3-b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3-c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5-4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması 

durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak 

girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri, 

5-5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin 

işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi  

5-6 - Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, 

5-7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde;  

5-a) ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması, 

5-b) Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme 

noter onaylı olacaktır. 

6 - Teklif edilen bedel üzerinden yüklenici kira bedelinin 1 (bir) yılını ihale onayından 

sonra 15 gün içerisinde peşin olarak ödedikten sonra sözleşme imzalanacaktır. 

İlgililere ilan olunur. 10170/1-1 
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BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu satışın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin Satışı - 

miktar ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğün İhale Toplantı Salonu. Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saat : 27/12/2012 tarih, saat 14:00 : (Dosya No : AEBS 2012/86) 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterleri 

4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler; 

4.1.1. Tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası. 

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi gerçek kişi ise vergi numarası.  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi 

ise imza beyannamesi. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi. 

4.1.7. Şartname aldığını gösterir belge.  

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim belgesi. 

4.1.9. İhale dokümanın okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış satış 

teklif isteme şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden 

TL/kWth olarak vereceklerdir. 

9 - Teklifler 27/12/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ancak açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur. 

10 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 15.000,00 TL tutarında geçici teminat verecektir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde teknik ve satış şartnamesindeki hükümler 

aynen geçerlidir. 10108/1-1 
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MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/191171 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 5 kalem (240’ar adet tek sabo taşıyıcısı ve 

dişli kutusu komple, 300 adet tek sabo çarığı, 160 adet çift sabo taşıyıcı, 120 adet davar kovan 

komple) lokomotif muhtelif kaynaklı imalat malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11/01/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

11/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10105/1-1 

————— 

MUHTELİF BOYA–TİNER SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/191153 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 14 kalem muhtelif boya – tiner (DYO, 

AKZO NOBEL, MARSCHAL, ÇBS, DUPONT, BASF, DÜFA, FİLLİ BOYA markalarda) 

lokomotif ve vagon boyanmasında kullanılmak üzere teknik şartnamelerine göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10/01/2013 Saat:15.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

10/01/2013 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10106/1-1 
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, NOTEBOOK VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar notebook ve masaüstü bilgisayarların teknik 

şartnamesine Kuruluşça istenilen FUJİTSU, DELL, HP ve LENOVO markalarından birine, lazer 

yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen SAMSUNG, OKI, HP, 

CANON ve XEROX markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar 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, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 edilen muhtelif cins ve miktar notebook 

ve masaüstü bilgisayarların teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen FUJİTSU, DELL, HP ve 

LENOVO markalarından birine, lazer yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve Kuruluşça 

istenilen SAMSUNG, OKI, HP, CANON ve XEROX markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 
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BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Bilgisayar, Donanım, 

Yazılım ve Çevre Birimleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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 şartnamesi, Ofis tip 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, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi Hassas Fotoğraf 

Tarama Sistemi için ayrı, diğer tüm donanım ve yazılımlar için ayrı olmak üzere kısmi teklif 

verilebilecektir. 

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 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. 

 10172/1-1 



21 Aralık 2012 – Sayı : 28504 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

MICROSOFT YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Microsoft yazılım lisansları istenilen teknik özelliklerine ve marka/modellerine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar 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, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu 

kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır. 

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan 

öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan 

fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte; 

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora 

diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Açıklamalar 

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte 

ilgili Birimlerde tasdik edilecektir. 

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir. 

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından 

Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır. 

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Son Müracaat Tarihi : 10/01/2013 mesai bitimine kadardır. 

 

Kadro No Unvanı Der. ABD/Program Adı Adet İlan Açıklaması 

Eğitim Fakültesi 

31 Doçent 1 Fen Bilgisi Eğitimi 1   

48 Yrd. Doçent  3 Sosyal Bilgiler Eğitimi 1   

Fen Edebiyat Fakültesi  

256 Yrd. Doçent  5 Yakınçağ Tarihi 1   
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Kadro No Unvanı Der. ABD/Program Adı Adet İlan Açıklaması 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

512 Yrd. Doçent  4 Yerel Yönetimler 1   

130 Yrd. Doçent  1 İktisat Teorisi 1   

185 Yrd. Doçent  2 Ekonometri 1   

494 Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon 1   

İlahiyat Fakültesi 

27 Yrd. Doçent  3 Arap Dili ve Belagatı 1   

47 Yrd. Doçent  3 Tefsir  1   

412 Yrd. Doçent  3 Türk İslam Ed. ve İslam Sanatları 1   

İletişim Fakültesi 

223 Yrd. Doçent  1 Halkla İlişkiler 1   

Mühendislik Fakültesi 

11 Yrd. Doçent  1 Tekstil Teknolojisi 1   

485 Yrd. Doçent  4 Termodinamik 1   

591 Profesör 1 Tekstil Teknolojisi 1   

Uşak Meslek Yüksekokulu 

585 Yrd. Doçent  3 Kaynak Teknolojisi 1   

Sağlık Yüksekokulu  

659 Doçent 3   1   

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

663 Yrd. Doçent  5 Muhasebe 1   

 10175/1-1 

—— • —— 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

E-9 EMİSYON GRUBU II. TERTİP TÜRK LİRASI BANKNOTLARIN 

TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

Bankamızca 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu II. 

tertip Türk lirası banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması 

kararlaştırılmıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 

Emisyon Grubu I. tertip Türk lirası banknotlara kıyasla aşağıda belirtilen II. tertip banknotların 

sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır. 

Banknotlardaki imzalar Başkan Erdem Başçı ile birlikte; 

• 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin’e, 

• 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya, 

• 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin’e, 

ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

E-9 Emisyon Grubu II. tertip 100 TL, 20 TL ve 10 TL banknotların 24 Aralık 2012 

tarihinden itibaren tedavüle verilmesi planlanmıştır. 

Söz konusu banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile 

genel nitelik ve görünümleri bakımından I. tertipleriyle tamamen aynıdır. I. ve II. tertip 

banknotlar birlikte tedavül edecektir. 

200 TL, 50 TL ve 5 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 10176/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) ve nüfus 

cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük 

Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili 

birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
PROF. DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. 
AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESİ     

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü     

İç Hastalıkları   1 Diyaliz sertifikası olmak 
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BÖL. ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
PROF. DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. 
AÇIKLAMALAR 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü     

Kalp Damar Cerrahisi 1   Öğretim Üyesi tecrübesi 

olmak, konusunda genetik 

çalışma yapmış olmak ve 

Radiyal arter ile ilgili 

elektromikroskop çalışması 

bulunmak. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1   Öğretim üyesi tecrübesi 

olmak, Üremeye Yardımcı 

Tedavi Yöntemleri sertifikası 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Kimya Bölümü     

Organik Kimya  1   

Batı Dilleri ve Edb. Bölümü     

Fransız Dili ve Edebiyatı   1  

Sosyoloji Bölümü     

Uygulamalı Sosyoloji  1  Uygulamalı Sosyoloji 

alanında çalışmaları olmak. 

İstatistik Bölümü     

İstatistik Teorisi   1 Diskiriminant Analizi üzerine 

çalışmış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

İlköğretim Bölümü     

Okul Öncesi Eğitimi   1 Eğitim Fakültesi mezunu olup 

dinleme eğitimi ve resimli 

çocuk kitapları üzerine 

çalışmaları olmak 

Eğitim Bilimleri Bölümü     

Eğitim Programları ve Öğretim  1  Eğitim Programları ve 

Öğretimi Anabilim Dalında 

Doçent unvanı almış olmak 

İKTİSADİ VE İDR. BİL. FAK.     

İktisat Bölümü     

İkt. Glş. Uls. İkt.  1  Doçent unvanını bu alanda 

almış olmak 

KIRIKKALE M.Y.O     

Yönetim ve Organizasyon      

İşletme Yönetimi  1  Yönetim ve strateji alanında 

çalışma yapmış olmak. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

K U R U L   K A R A R I 

Karar No: 4139 Karar Tarihi: 26/11/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2012 tarihli toplantısında; Yer Altı 

Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve 

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci 

Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1: KUE 1.1 nci maddesine aşağıdaki ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır: 

"Nominasyon", Hizmet Alanın ilgili tarihler için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi 

için planladığı ve Depolama Şirketi onayına sunduğu gaz miktarını ifade eder. 

“Program”, Depolama Şirketi tarafından onaylanmış, Hizmet Alanların Depolama 

Şirketi’nin depolarına teslim edeceği gaz miktarları ve depolarından teslim alacağı gaz 

miktarlarını ifade eder. 

"Tahsisat", Hizmet Alanların ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından onaylanmış 

Programlarına göre KUE esasları kapsamında paylaştırılan gaz miktarını ifade eder. 

Madde 2: KUE 3.2.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.2.1. Depolama Şirketi her Depolama Yılı öncesinde 15 Kasım gününe kadar aşağıdaki 

bilgileri İnternet Sitesinde ilan eder:  

i. Depolama hizmeti için kullanılabilecek Depolama Kapasitesi,  

ii. Maksimum Günlük Enjeksiyon Miktarı,  

iii. Maksimum Günlük Geri Üretim Miktarı. 

Madde 3: KUE 3.3.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.3.1. Başvuru Sahipleri, Madde 3.3.2’de istenen bilgi ve belgelerle birlikte 1 Aralık 

gününe kadar Depolama Şirketi’ne müracaat ederler. 

Madde 4: KUE 3.3.6 ncı maddesi ilave edilmiştir: 

3.3.6. Depolama Şirketi tarafından ilan edilen Kapasite ve Atıl Kapasitenin üzerinde 

kapasite başvurusu yapılamaz. Kapasite ve Atıl Kapasitenin üzerinde başvuru yapılması 

durumunda, başvuru kapasitesi olarak ilan edilen kapasite dikkate alınır. 

Madde 5: KUE 3.4.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.4.3. Depolama Şirketi, 15 Aralık itibarı ile kapasite rezervasyonlarını Başvuru 

Sahiplerine bildirir. Başvuru Sahiplerinin kapasite rezervasyonları, işbu KUE’de Madde 3.5’de 

yer alan şartların yerine getirilmesi ile kesinlik kazanır. 

Madde 6: KUE 3.7.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.7.1. Başvuruların değerlendirilmesi ve kapasite tahsislerinin neticelendirilmesi 

sonrasında kalan Atıl Kapasite, Depolama Şirketi tarafından 1 Ocak tarihini takip eden ilk iş günü 

ilan edilir. İlgili Depolama Yılı için DHS imzalayan Hizmet Alanlar ile DHS imzalamayan tüzel 

kişiler, bu Atıl Kapasite’den faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler. 

Madde 7: KUE Madde 4.1.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4.1.1. Hizmet Alan Depolama Yılı içinde rezerve ettiği kapasitenin bir kısmını veya 

tamamını başka Hizmet Alanlara veya yeni Başvuru Sahiplerine, Depolama Şirketi’nin yazılı 

onay vermesi halinde devredebilir. Devrin koşulları hiçbir şekilde işbu KUE hükümlerine aykırı 

olamaz. Depoda Atıl Kapasite bulunması durumunda, Depolama Yılı sonuna kadarki süreç için 

geçici süreli devir yapılamaz. 
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Madde 8: KUE Bölüm 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6. NOMİNASYON VE PROGRAMLAR 

6.1. Nominasyon İçerikleri 

6.1.1. Yıllık Nominasyon: Her Ay için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi planlanan 

gaz miktarları, Geri Üretim ve Enjeksiyon Dönemi’nin başlamasından 15 (onbeş) gün önce, 

Hizmet Alan tarafından SDK dikkate alınarak Depolama Şirketine sunulur. 

6.1.2. Aylık Nominasyon: Her Ayın başlamasından 5 (beş) gün önce Hizmet Alan, ilgili 

Ay için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi planlanan günlük gaz miktarlarını, SDK’ya bağlı 

olarak Depolama Şirketine sunar. 

6.1.3. Günlük Nominasyon Bildirimleri ve Günlük Programlar 

6.1.3.1. Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, 

G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00’ya kadar ilan 

eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, G+2) ilişkin 

Nominasyonunu G-1’de saat 10:00’a kadar Depolama Şirketi’ne bildirir. Haftasonları ve resmi 

tatil günleri hariç olmak üzere G-1'de G+1 ve G+2 için yapılan bildirimler sadece planlama 

amaçlı kullanılır. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların Günlük Nominasyonlarını mevcut 

günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve 

onayladığı Günlük Programları saat 11:00'e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. 

Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük Kapasite ve günlük Atıl Kapasitenin üzerinde 

talepte bulunulamaz. Günlük Kapasite ve günlük Atıl Kapasitenin üzerinde talepte bulunulması 

durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. İletilen Programlar, İletim Şirketi tarafından İletim 

Şebekesi açısından uygunsuz görülmedikçe, Depolama Şirketi saat 13:00'e kadar Hizmet Alanlara 

ve İletim Şirketi’ne günlük Programları gönderir. 

6.1.3.2. Hizmet Alan G-1’de saat 10:00’a kadar birden fazla Günlük Nominasyon 

göndermiş ise, en son gönderilen Nominasyon işleme alınır. 

6.1.3.3. Hizmet Alan bir Nominasyon vermediği sürece ilgili Güne ilişkin Nominasyonu 

sıfır kabul edilir. 

6.1.3.4. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Günlük Nominasyon verilmez. Ancak 

Hizmet Alanlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son İş Gününde, bu günlerden 

sonraki ilk İş Gününü de kapsayacak şekilde Nominasyon sunabilirler. 

6.2. Bir Nominasyon ibraz etmek yoluyla Hizmet Alan, gazın depolanması için gerekli 

olan tüm düzenleyici onayları aldığını ve sözleşme düzenlemelerinin mevcut olduğunu taahhüt ve 

garanti eder. 

6.3. Nominasyonların İbraz Edilme Yolları 

Hizmet Alanlar ile Depolama Şirketi arasındaki bilgi alışverişi Depolama Şirketi’nin EBT 

üzerinden gerçekleştirilememesi halinde, bilgi alışverişi aşağıda yazılı e-posta, faks veya adres 

vasıtasıyla yapılır. 

TPAO DOĞAL GAZ DEPOLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 

ALİPAŞA KÖYÜ MEVKİİ, TEM KINALI GİŞELERİ YANI 

34570 SİLİVRİ / İSTANBUL 

E-POSTA: trakya_depolama@tpao.gov.tr 

TLF: 0 (212) 710 10 30-31-32 

FAKS: 0 (212) 710 10 33 
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6.4. Her Depolama Gününün sonunda Depolama Şirketi, ilgili Güne dair günlük 

programları olası program değişikliklerini yansıtacak şekilde tüm Hizmet Alanlara EBT’de 

yayımlayarak bildirir. 

6.5. Revize Nominasyonlar 

6.5.1. Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük 

revize Nominasyonlarını G-1'de saat 14:00'e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Depolama 

Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite 

elverişliliği dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük 

revize Programları saat 14:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanları bildirir. İletilen 

Programlar, İletim Şirketi tarafından İletim Şebekesi açısından uygunsuz görülmemesi halinde, 

Depolama Şirketi nihai değerlendirmesini yapar ve saat 15:30'a kadar Hizmet Alanlara ve İletim 

Şirketine günlük revize Programları gönderir.  

6.5.2. Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama 

Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme 

veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan öncelikle İletim Şirketinden onay aldıktan 

sonra ilgili Gün için Revize Nominasyonunu saat 14:00'e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. 

Depolama Şirketi 15:30'a kadar Revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve 

İletim Şirketi’ne bildirir. Gün İçi Revize Nominasyonlarda ilk başvurandan başlamak üzere önce 

başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Kesinleşmiş gün içi Revize Program’la G-1’de 

kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti 

Ücreti ödemekle yükümlü değildir.  

Madde 9: KUE Bölüm 7 adı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

7. PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ VE TAHSİSATLAR 

Madde 10: KUE 7.1 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

7.1. Herhangi bir Gün içinde tüm Hizmet Alanlar tarafından geri üretimi ya da enjeksiyonu 

talep edilen gaz miktarlarının, ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından ilan edilmiş olan 

toplam günlük kapasitelerden az olması halinde, Hizmet Alanların talep ettiği miktarlar tahsis 

edilir ve günlük Programlar Depolama Şirketi tarafından bu yönde oluşturulur. 

Madde 11: KUE 7.2 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve 7.2.1 ve 7.2.2 alt maddeleri 

eklenmiştir. 

7.2. Herhangi bir Gün içinde, tüm Hizmet Alanlar tarafından fiili geri üretimi ya da fiili 

enjeksiyonu talep edilen gaz miktarlarının, ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından ilan 

edilmiş olan toplam günlük kapasiteyi aşması halinde 7.2.1 ve 7.2.2 de belirtilen prosedüre göre 

ile kapasite tahsisi yapılır ve Günlük Programlar Depolama Şirketi tarafından bu yönde 

oluşturulur. 

7.2.1. İlgili gün için enjeksiyon yapılacaksa, enjeksiyon programı veren tüm Hizmet 

Alanlar için Depo'daki mevcut kapasiteleri göz önüne alınarak Oransal Enjeksiyon Kapasitesi 

(OEK) şu şekilde hesaplanır:  

 

 

 

Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OEK'sından büyük değilse Nominasyonunda 

talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur.  
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Nominasyonu OEK'sından büyük olmayanlara Nominasyonları kadar enjeksiyon 

kapasitesi tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanların OEK’ları aşağıdaki şekilde 

tekrar hesaplanır: 

 

 

 

Sonraki turlarda da Nominasyonu OEK'sından büyük olmayan hizmet alanlara 

Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur. 

Yukarıdaki işlemler tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar tekrarlanır. 

7.2.2 İlgili gün için geri üretim yapılacaksa, geri üretim programı veren tüm Hizmet 

Alanlar için Depo'daki mevcut gaz miktarları göz önüne alınarak Oransal Geri Üretim Kapasitesi 

(OGK) hesaplanır: 

 

 

 

Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OGK’sından büyük değilse, Nominasyonunda 

talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Program buna göre oluşturulur. 

Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara kadar Geri Üretim Kapasitesi 

tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanlar için OGK'lar aşağıdaki şekilde tekrar 

hesaplanır.  

 

 

 

Sonraki turlarda da Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara 

Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur. 

Yukarıdaki OGK hesaplamaları tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar 

tekrarlanır. 

Madde 12: KUE 7.4.1 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

7.4.1. Hizmet Alan'a Tahsis Edilen Miktar (HATM) Gün içinde gerçekleşen enjeksiyon / 

geri üretim miktarı Hizmet Alanların programlarıyla orantılı olarak G+l saat 10.00'a kadar 

Depolama Şirketi tarafından aşağıdaki formüle göre hesaplanır:  

HATM = Takasla Karşılanan Miktar (TKM) + Fiili Operasyonla Karşılanan Miktar 

(FOKM)  

TKM = Hizmet Alanın tahsise konu güne ait program miktarı x Fiili Operasyon Modunun 

tersine olan programların toplamı/Fiili Operasyon Modu Yönünde Program'ı olan hizmet alanların 

programları toplamı  

Fiili Operasyon Modu: Depolama tesisinin çalışma prensibi gereği iki farklı operasyon 

modunun (enjeksiyon ve geri üretim) aynı anda gerçekleşmesi mümkün olmadığı için hizmet 

alanlardan gelen günlük talepler doğrultusunda; gelen enjeksiyon talepleri toplamı ile geri üretim 

talepleri toplamından büyük olan, Fiili Operasyon Modu olarak kabul edilir.  
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FOKM= Hizmet Alan'ın tahsise konu güne ait program miktarı x Fiili Operasyonla 

gerçekleştirilen İşlem/Fiili Operasyon Modu Yönünde Program'ı olan tüm hizmet alanların 

programları toplamı  

Madde 13: KUE 7.4.3. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

7.4.3. Tahsisatlar Hizmet Alanlara EBT yoluyla duyurulur. 

Madde 14: KUE 13.4 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

13.4 EBT’de yayımlanacak bilgiler aşağıdakileri kapsar: 

i. Hizmet Alan Bazında Rezerve edilen Depolama Kapasitesi 

ii. Günlük kapasiteler (Enjeksiyon veya Geri Üretim), 

iii. Günlük Atıl Enjeksiyon veya Geri Üretim Kapasite Miktarı  

iv. G-1 Günü için depolarda her bir Hizmet Alan’a ait Depolanan Doğal Gaz Miktarı, 

v. G-1 Günü için gerçekleşen tahsisatlar, 

vi. G-2 günü için depolardaki toplam envanter. 

vii. G-1 Günü için gaz kalorifik değeri, 

viii. OAE’ler, 

ix. Bakım Programı bilgileri 

x. Kısıtlama ve Kesinti Bildirimleri  

xi. Hizmet Alanlar için gerekli diğer bilgiler. 

Madde 15: KUE 14.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

14.1.1. Kapasite Ücreti 

Kapasite ücreti aylık bazda 12 taksit halinde ödenir. Aylık kapasite ücreti, ilgili ay için 

geçerli olan Kapasite Bedeli ile DHS’de yer alan SDK’nın çarpımıyla bulunan tutarın 1/12’sidir 

ve Hizmet Alanın, SDK’yı kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın her ayın başında peşin ödenir. 

Aylık kapasite ücreti ilgili ayın ilk 5 (beş) İş Günü içerisinde fatura edilir. 

Depolama yılı başlamadan tahsis edilen atıl kapasite kapsamında yapılacak kapasite ücreti 

ödemeleri için bu bendin birinci paragrafındaki hükümler geçerlidir. “Ancak, Depolama Yılı 

içerisinde Atıl Kapasite talebi kabul edilen Hizmet Alanlar, Depolama Dönemi başından itibaren 

birikmiş olan kapasite ücretini DHS imzalanan ayda geçerli olan Kapasite Bedeli üzerinden 

defaten öder, kalan kapasite ücretini ise aylık taksitlerle ödemeye devam eder.  

Madde 16: KUE 14.1.3 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

14.1.3. Geri Üretim Ücreti 

Geri üretim ücreti, Hizmet Alanın geri üretim miktarı ile ilgili ayda geçerli olan Geri 

Üretim Bedelinin çarpımıyla aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır. Geri üretim ücreti takip eden ayın 

ilk 5 (beş) İş Günü içerisinde Depolama Şirketi tarafından fatura edilir. 

GÜÜ:  AGÜM x GÜB 

GÜÜ: Geri Üretim Ücreti 

GÜB: Geri Üretim Bedeli (Türk Lirası/Sm3 üzerinden hesaplanacaktır) 

AGÜM: Aylık Gen Üretim Miktarı 

Madde 17: KUE 14.2 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

14.2. Hizmet Kesintisi Ücreti 

Depolama Şirketinin KUE uyarınca vermesi gereken hizmetlerin aksatılması veya 

verilememesi durumunda, hizmetin aksayan veya verilemeyen kısmı için depolama şirketi 
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tarafından ilgili Hizmet Alanlara hizmet kesintisi ücreti ödenir. Hizmet kesintisi ücreti, ilgili ayda 

hizmet kesintisine tabi miktar ile ilgili ay için geçerli olan Hizmet Kesintisi Bedeli’nin çarpımıyla 

takip eden ayın ilk gününde hesaplanır. 

Ancak enjeksiyon dönemlerinde Doğal Gazın Teslim ve Kabul Noktasındaki basıncının 

gün içerisinde verilecek hizmetin aksamasına sebep olacak şekilde 50 bar (g) nin altında kalması 

durumunda Depolama Şirketi'nin enjeksiyona devam edip etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, 

gün sonu tahsisatların düşük kalması halinde Depolama Şirketi, Hizmet Alanlara Hizmet Kesinti 

Ücreti ödemez. 

Madde 18: KUE’nin 17.1 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

KUE’nin uygulanmasından doğan, 

i) Kapasite, Program ve Tahsisatlar 

ii) Kısıtlama ve Kesinti, OAE 

hususlarında, Depolama Şirketi ve Hizmet Alan arasında çıkacak ihtilaflar EPDK 

tarafından çözüme kavuşturulur ve Kurul’un alacağı karar taraflar arasında bağlayıcıdır. Kurul 

Kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

Madde 19: KUE 20.3 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

20.3. Hizmet Alanların bu bende uygun olarak sunduğu öneriler, bu önerilere Depolama 

Şirketi’nin verdiği görüşler ve Depolama Şirketi’nin kendi diğer görüşleri 15 Nisan – 15 Mayıs 

tarihleri arasında Depolama Şirketi’nin internet sayfasında yayımlanır. 

Madde 20: KUE 20.4 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

20.4. Diğer taraflar, değişiklik önerileri ile ilgili görüşlerini değişiklik önerilerinin son 

yayım tarihine kadar (15 Mayıs) aşağıdaki şekilde Depolama Şirketi’ne sunacaktır: 

i. Görüşler yazılı olacaktır; 

ii. Her bir değişiklik önerisi için ayrı görüş bildirilecektir. 

Bu bende uygun olarak sunulmayan görüşler, Depolama Şirketi tarafından 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 21: KUE 20.5 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

20.5 Depolama Şirketi, değişiklik önerilerini değerlendirerek KUE’de yapılmasını uygun 

gördüğü değişiklikleri veya önerilen değişiklikler ile ilgili değerlendirmesini ve İlgili Mevzuat 

nedeni ile yapılması gereken değişiklikleri 15 Haziran tarihine kadar EPDK’ya bildirir. Depolama 

Şirketi’nin EPDK’ya yapacağı başvuru ve bildirimlerde ilgili değişiklik önerisi ile birlikte diğer 

tarafların buna ilişkin görüşleri (KUE Değişiklik Önerisi Formu’nun doldurulmuş şekli) de yer 

alır. 

Madde 22: Başvuru sürelerine ilişkin olarak, işbu Kurul Kararı 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri 

ile yapılan değişiklikler cari dönemde uygulanmaz. 10168/1-1 

————— 

K U R U L   K A R A R I 

Karar No: 4149 Karar Tarihi: 06/12/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2012 tarihli toplantısında, 

TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı  

1. çeyreği için 18,41 TL/MWh olarak onaylanmasına, 

karar verilmiştir. 10167/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3950 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti

Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen Cumhuriyeti’nin Ankara
Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma
Hakkında Karar

2012/3954 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali
Esaslarına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3995 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Arasındaki
Hibe Anlaşması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4005 2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde

Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2012/3978 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan

Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere

Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen

Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
— Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/78)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/79)
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/16)
— Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14)

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


