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Mevzuat:  

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  

16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

05/20170516.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516.htm 

 

 Özet:  

Bu yönetmelik ile  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde yer aşan  

Uzlaştırmaya Esas Veriş-Çekiş Birimleri ve Kayıt Kurallarında bazı değişiklikler 

düzenlenmektedir.  

                          http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516-3.htm 
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Mevzuat:    

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 

2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

05/20170516.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516.htm 

 

 Özet:   

Bu genelge ile bilişim sistemlerinin geliştirilmesi sırasında ortaya konulan perspektifin kamu 

mali yönetiminin bütününü kavramak yerine kurumsal düzeyde kalması; bazı alanlarda 

mükerrer iş süreçleri oluşmasına, sistemler arasında entegrasyonun sınırlanmasına ve kaynak 

israfına yol açması, veri tutarlılığı ve kontrol düzeyleri açısından da riskler içeren bu durumun 

kamu mali yönetimi ile karar vericilerin de ihtiyaç duyduğu veri setinin oluşmasını tam 

anlamı ile zorlaştırması nedeniyle Onuncu Kalkınma Planı Kamu Harcamalarının 

Rasyonelleştirilmesi Programı, Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Plan, Orta Vadeli Program 

ve Orta Vadeli Mali Planlarda kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması ve kamu mali 

yönetiminde kullanılan bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesi amaçlarına yönelik 

olmak üzere, “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” oluşturulması hedeflenmiştir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516-5.pdf 
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Mevzuat:   

Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

05/20170516.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516.htm 

 

 Özet:   

Bu genelge ile vatandaşlara ve sanayicilere doğalgazın belirli bir planlama dahilinde ve 

belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin ulaştırılabilmesi ile ilgili 

çalışmaların BOTAŞ tarafından gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların; 

süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği 

ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmesi sebebiyle doğal gazın iletimi ve arz güvenliği 

ile ilgili faaliyetler kapsamında proje güzergahlarının belirlenmesi ve yapım süreçlerinde 

BOTAŞ tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izinlerin alınması, görüş ve 

değerlendirmelerin istihsali başta olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin ivedilikle 

sonuçlandırılması; projeler ile ilgili gerekli katkı ve desteğin verilmesi hususunda 

bilgilendirmenin ve gereğinin yapılması amaçlanmaktadır. 

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516-6.pdf 
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