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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ

EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
(2014/35/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki

elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst dü-
zeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, al-

ternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kulla-
nılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) CE işareti: Elektrikli ekipmanın, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzu-

atta belirtilen gereklere uygun olduğunu gösteren ve imalatçı tarafından iliştirilen işareti,
c) Dağıtıcı: Elektrikli ekipmanı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, ima-

latçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın

iktisadi işletmeciye iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,
d) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
e) İmalatçı: Elektrikli ekipmanı imal ederek, ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak

kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
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f) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik
gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Piyasada bulundurma: Elektrikli ekipmanın ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya
bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sunulmasını,

ğ) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki elektrikli ekipmanın piyasada bulunmasını
engellemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

h) Piyasaya arz: Bir elektrikli ekipmanın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
ı) Teknik şartname: Elektrikli ekipmanda olması gereken teknik gereklilikleri tanımla-

yan bir belgeyi,
i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli ekipmanla ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen

ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,
j) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Avrupa Birliği Komisyonunun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
k) Üye ülkeler: Avrupa Birliğine üye ülkeleri,
l) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere

yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasada Bulundurma, Güvenlik Gerekleri, Serbest Dolaşım ve Elektrik Temini

Piyasada bulundurma ve güvenlik gerekleri
MADDE 5 – (1) Elektrikli ekipmanlar, ancak güvenlik konularıyla ilgili yürürlükte

olan iyi mühendislik uygulamaları doğrultusunda imal edilmiş olmaları ve uygun şekilde ku-
ruldukları, muhafaza edildikleri ve imalat amacına uygun olarak kullanıldıkları takdirde in-
sanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları koşuluyla piyasada
bulundurulabilir.

(2) Güvenlik amaçlarının temel gerekleri Ek-I’de listelenmiştir.
Serbest dolaşım
MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun elektrikli ekipmanın piyasada bu-

lundurulmasını bu Yönetmelik kapsamındaki hususlar açısından engellemez.
Elektrik temini
MADDE 7 – (1) Bakanlık, elektrikli ekipmanla ilgili olarak elektrik şebekesiyle bağ-

lantı kurulması veya elektrikli ekipman kullanıcılarına elektrik sağlanması için 5 inci maddede
belirtilen ve Ek-I’de açıklanan temel gerekliliklerden daha sıkı güvenlik önlemlerinin elektrik
sağlayan kuruluşlarca talep edilememesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın 5 inci maddede

belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gerekleri doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edil-
mesini sağlarlar.

(2) İmalatçılar Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı düzenler ve Ek-III’teki uygunluk de-
ğerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. Elektrikli ekipmanın, 5 inci maddede belir-
tilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygunluğunun Ek-III’teki uygunluk değerlen-
dirme prosedürüyle kanıtlandığı durumlarda, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı düzenler ve
CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını elektrikli
ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca saklar.

(4) İmalatçılar, seri üretimin bu Yönetmeliğe uygun olarak devam etmesini sağlayacak
prosedürleri uygular. Elektrikli ekipmanın tasarımında, özelliklerinde veya uygunluğu açısından
dayanak olarak alınan 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlarda ve diğer teknik
şartnamelerde meydana gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır. İmalatçılar, elektrikli ekip-
manın taşıdığı risklere bağlı olarak gerekli görüldüğünde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini
korumak için piyasada bulundurulan elektrikli ekipmanın numune testlerini gerçekleştirir, in-
celemeleri yapar, gerekirse uygunsuz bulunan ve geri çağrılan elektrikli ekipmanlara yönelik
şikâyetlerin kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleriyle ilgili olarak dağıtıcıları bilgilendirir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   2 Ekim 2016 – Sayı : 29845



(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın; tanınmasını sağlayacak bir
tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşıması halinde
bu bilginin elektrikli ekipmanın üzerinde bulunmasını, elektrikli ekipmanın boyutunun veya
yapısının buna imkân vermediği durumlarda bu bilginin elektrikli ekipmanın ambalajında veya
elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede bulunmasını sağlar.

(6) İmalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve
ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde
veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli
ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres
gösterilir. İletişim bilgilerinin belirtilmesinde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlaya-
bileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dil kullanılır.

(7) İmalatçılar, talimatların ve güvenlik bilgilerinin Bakanlığın belirlediği biçimde,
Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde
elektrikli ekipmanla birlikte verilmesini sağlar. Söz konusu talimatlar ve güvenlik bilgileri ile
tüm etiketler net, anlaşılır ve okunaklı olur.

(8) Piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen
veya bilmesi gereken imalatçılar, söz konusu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri ça-
ğırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için acilen gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, elek-
trikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm
düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe
uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde,
Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. Bakanlığın talebi üzerine
imalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmandan doğan riskleri ortadan kaldırmak için
alınan her türlü önlemle ilgili olarak Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilcilerin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Bir imalatçı, yazılı bir yetki belgesi ile bir yetkili temsilci atayabilir.

8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
Yetki belgesi, asgari olarak aşağıda belirtilen hususların yetkili temsilci tarafından yapılmasını
mümkün kılar:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, talep edildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere
elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca muhafaza etmek.

b) Gerekçeli talep üzerine, elektrikli ekipmanın uygunluğunu kanıtlamak için gereken
tüm bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunmak.

c) Yetki belgesinde yer alan elektrikli ekipmanın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak
için alınan her türlü önlem hakkında talep üzerine Bakanlık ile işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun elektrikli ekipmanı pi-

yasaya arz eder.
(2) İthalatçılar, bir elektrikli ekipmanı piyasaya arz etmeden önce imalatçının gerekli

uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini teyit eder. İmalatçının teknik dosyayı
düzenlediğinden, elektrikli ekipmanın CE işareti taşıdığından ve gerekli belgelerle birlikte ve-
rildiğinden ve imalatçının 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere
uyduğunu teyit eder. İthalatçı, bir elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de
açıklanan temel gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uy-
gun hale getirilinceye kadar elektrikli ekipmanı piyasaya arz edemez. Ayrıca, elektrikli ekip-
manın bir risk oluşturduğu durumlarda, ithalatçı bu durumla ilgili olarak imalatçıyı ve Bakanlığı
bilgilendirir.

(3) İthalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını ya da tescilli ticari markalarını ve
ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde
veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli
ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir. İletişim bilgilerinin belirtilmesinde Türkçe veya nihai
kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dil kullanılır.
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(4) İthalatçılar, talimatların ve güvenlik bilgilerinin Bakanlığın belirlediği biçimde,
Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde
elektrikli ekipmanla birlikte verilmesini sağlar.

(5) İthalatçılar, elektrikli ekipmanın kendi sorumlulukları altındayken depolanması veya
taşınması sırasında, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uy-
gunluğunun tehlikeye atılmamasını sağlar.

(6) İthalatçılar, elektrikli ekipmandan kaynaklanan risklere bağlı olarak gerekli görül-
düğünde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan elektrikli
ekipmanın numune testlerini gerçekleştirir, incelemeleri yapar, gerekirse uygunsuz bulunan ve
geri çağrılan elektrikli ekipmana yönelik şikâyetlerin kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleri ile
ilgili olarak dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) Piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen
veya bilmesi gereken ithalatçılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak
ve gerekirse piyasadan çekmek için acilen gerekli düzeltici önlemleri alır. İthalatçılar ayrıca,
elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici
önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl bo-
yunca, AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve Bakanlıkça
istenmesi halinde teknik dosyanın sunulmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, elektrikli ekipmanın uygunluğunu
kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde, Türkçe veya Ba-
kanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. Bakanlığın isteği üzerine ithalatçılar, piyasaya
arz ettikleri elektrikli ekipmanın sahip olduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü
önlem konusunda Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanı piyasada bulundururken bu Yönet-

meliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.
(2) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanı piyasada bulundurmadan önce, elektrikli ekipmanın

CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak veya
tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde elektrikli ekipmanla
birlikte verildiğini, imalatçı ve ithalatçının 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve
10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklere uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcı, elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan genel
gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getiri-
linceye kadar elektrikli ekipmanı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, elektrikli ekipmanın risk
oluşturduğu durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bil-
gilendirir.

(4) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanın kendi sorumlulukları altındayken depolanması veya
taşınması sırasında, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uy-
gunluğunun tehlikeye atılmamasını sağlar.

(5)  Piyasada bulundurdukları elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını
bilen veya bilmesi gereken dağıtıcılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağır-
mak ve gerekirse piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar. Ayrıca,
elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda dağıtıcılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan
tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(6) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe
uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde Ba-
kanlığa sunar. Bakanlığın talebi doğrultusunda dağıtıcılar, piyasada bulundurdukları elektrikli
ekipmanın sahip olduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Ba-
kanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu
durumlar

MADDE 12 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir elektrikli ekipmanı kendi adı veya
ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir elektrikli
ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi duru-
munda, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 8 inci maddede
belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.
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İktisadi işletmecilerin kimliğinin tespit edilmesi
MADDE 13 – (1) İktisadi işletmeciler, talep üzerine aşağıda belirtilenleri Bakanlığa

sağlar:
a) Kendilerine elektrikli ekipman tedarik eden tüm iktisadi işletmecilere ilişkin bilgi-

leri.
b) Kendilerinin elektrikli ekipman tedarik ettikleri tüm iktisadi işletmecilere ilişkin bil-

gileri.
(2) İktisadi işletmecilerin, elektrikli ekipmanın kendilerine temin edilmesinden sonraki

on yıllık dönem boyunca ve elektrikli ekipmanı tedarik ettikten sonraki on yıllık dönem bo-
yunca, birinci fıkrada belirtilen bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektrikli Ekipmanın Uygunluğu

Uyumlaştırılmış standartlara uygunluk varsayımı
MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına)
veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ürünlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kap-
samında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

(2) Uyumlaştırılmış standardın hazırlanıp yayımlanmadığı durumda, Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde ya-
yımlanan uluslararası standardın güvenlik hükümlerine uygun olan elektrikli ekipmanın 5 inci
maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen standartların bulunmadığı durumda ve Türkiye’de
aranılan güvenlik seviyesine eşit bir güvenlik sağlaması halinde, üretildiği Avrupa Birliği üyesi
ülkede uygulanan standardın güvenlik hükümlerine uygun olan elektrikli ekipmanın 5 inci
maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

AB uygunluk beyanı
MADDE 15 – (1) AB uygunluk beyanı, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan

temel gereklerin yerine getirildiğini belirtir.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IV’de belirtilen model yapıya sahiptir, Ek-III’de düzenle-

nen Modül A’da belirtilen unsurları içerir ve sürekli güncellenir. AB uygunluk beyanının başka
dillerde düzenlendiği durumlarda, beyan Türkçeye de çevrilir.

(3) Elektrikli ekipmanın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik mevzuata
tabi olması durumunda, ilgili tüm teknik mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirildiğine dair
tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyan, teknik düzenlemenin adını, yayım
tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek elektrikli ekipmanın bu Yönetmelikte
belirtilen gerekliliklere uygun olduğuna dair sorumluluğu üstlenmiş olur.

CE işaretinin genel ilkeleri
MADDE 16 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere tabidir.
CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin kural ve koşullar
MADDE 17 – (1) CE işareti, görünür, okunaklı ve silinmez biçimde elektrikli ekipmana

veya bilgi plakasına iliştirilir. Elektrikli ekipmanın yapısından dolayı bunun mümkün olmadığı
veya olmayacağı durumlarda işaret, ürünün ambalajına ve ürüne eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti, elektrikli ekipman piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Bakanlık, CE işaretinin iliştirilmesine yönelik sürecin doğru uygulanmasını sağla-

mak amacıyla mevcut uygulamaları temel alır ve bu işaretin uygun olmayan kullanımı halinde
gerekli müdahalede bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Elektrikli Ekipmanın

Kontrolü ve Korunma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 18 – (1) Elektrikli ekipmanın piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001

tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Ulusal düzeyde risk oluşturan elektrikli ekipman için izlenecek usul
MADDE 19 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir elektrikli ekipmanın,

insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı bir risk teşkil
ettiğine ilişkin yeterli nedene sahip olması durumunda, ilgili ekipman ile ilgili olarak bu
Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklerin tümünü kapsayan bir değerlendirme yapar. İlgili ik-
tisadi işletmeciler bu amaç doğrultusunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlığın değerlendirme
sonucunda elektrikli ekipmanın bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uymadığını tespit
etmesi halinde, Bakanlık tarafından gecikmeden ilgili iktisadi işletmeciden, riskin mahiyeti ile
orantılı olarak makul bir süre içerisinde elektrikli ekipmanın söz konusu gerekliliklere uygun
hale getirilmesi için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, elektrikli ekipmanı piyasadan
çekmesini veya geri çağırmasını ister. İkinci cümlede belirtilen söz konusu önlemler için Ürün-
lerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlen-
dirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Ba-
kanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm elektrikli ekipmana ilişkin uygun
düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmecinin, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yeterli düzeltici
önlemi almaması durumunda Bakanlık, elektrikli ekipmanın piyasada bulundurulmasını ya-
saklamak veya kısıtlamak veya bu elektrikli ekipmanların piyasadan çekilmesi veya geri çağ-
rılması için her türlü geçici önlemi alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu
ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan bütün detayları, özellikle uy-
gunsuz elektrikli ekipmanın tanımlanması için gerekli olan verileri, elektrikli ekipmanın men-
şei, iddia edilen uygunsuzluğun mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği
yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık uygunsuzluğun
özellikle;

a) Elektrikli ekipmanın, insan veya evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği veya mallar
açısından 5 inci maddede ve Ek-I’de belirtilen güvenlik gereklerini karşılayamamasına,

b) 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlara veya uluslararası standartlara
yönelik eksikliklere,

bağlı olup olmadığını belirtir.
(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından

iletilen bilgiye istinaden, ilgili elektrikli ekipmanın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul
ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi, ayrıca, bildirilen tedbire itiraz edi-
yorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke
veya Komisyon tarafından dördüncü fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay
içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu elektrikli ekipmanla ilgili olarak elektrikli ekipmanın piyasa-
dan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü
MADDE 20 – (1) 19 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından ya-
pılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse tedbir
yürürlükten kaldırılır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk taşıyan elektrikli ekipman
MADDE 21 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddenin birinci fıkrasına göre bir değerlendirme

yapıldığında, elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan veya evcil
hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı bir risk oluşturduğunu tespit
ederse, riskin türüyle orantılı olarak piyasaya arz edilen söz konusu elektrikli ekipmanın piya-
sadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere ilgili ürü-
nün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alın-
masını sağlar.
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(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm elektrikli ekipmana ilişkin düzeltici
önlemlerin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlarda Komis-
yonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla derhal bilgilendirir. Bu
bilgiler, tüm mevcut ayrıntıları, özellikle ilgili elektrikli ekipmanın tanımlanması için gereken
verileri, elektrikli ekipmanın menşeini ve tedarik zincirini, söz konusu riskin türü ve alınan
ulusal önlemlerin niteliğini ve süresini içerir.

(4) Bakanlık, bu maddede belirtilen hususlarda Komisyon tarafından kabul edilen uy-
gulama tebliğlerini uyumlaştırır. İktisadi işletmeciler uyumlaştırılan bu mevzuata uymakla yü-
kümlüdür.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 22 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddeye aykırı olmamak kaydıyla aşağıdaki bul-

gulardan birine ulaşması durumunda, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğa son
verilmesini talep eder:

a) CE işaretinin, 17 nci maddeye veya “CE” İşareti Yönetmeliğine aykırı şekilde ilişti-
rilmiş olması.

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması.
c) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.
ç) AB uygunluk beyanının doğru düzenlenmemiş olması.
d) Teknik dosyanın olmaması veya eksik olması.
e) 8 inci maddenin altıncı fıkrasında ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

bilgilerin olmaması, yanlış veya eksik olması.
f) 8 inci veya 10 uncu maddede belirtilen gereklerden herhangi birinin karşılanmaması.
(2) Bakanlık, uygunsuzluğun devam etmesi halinde elektrikli ekipmanın piyasada bu-

lundurulmasını kısıtlamak veya engellemek için tüm uygun önlemleri alır ve elektrikli ekip-
manın geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/35/AB sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde

Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan iktisadi işletmecilere

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
hükümleri uygulanır.

(2) Öngörülen yaptırımlar etkili, orantılı ve caydırıcı nitelikte olur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Be-

lirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili
Yönetmelik (2006/95/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul
edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli
Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)’e uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tari-
hinden önce piyasaya arz edilen elektrikli ekipmanların piyasada bulundurulmasını engellemez.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

(2014/30/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu

düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde
piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomü-

nikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını iş-

letme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge,
ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin
bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,

c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz
donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tara-
fından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım,
piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalış-
malarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bu-
lunma kabiliyeti olmayan donanımı,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda
kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,

e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar
doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,

kapsamaz.
(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin

başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesi
durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren bu gerekliliklere ilişkin
olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin uygulanması durdurulur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılı Elektroman-

yetik Uyumluluk ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen
ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,
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c) Bağışıklık: Donanımın, elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans
kaybı olmaksızın tasarlandığı şekilde çalışabilmesini,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) CE işareti: İmalatçı tarafından, cihazın CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik

mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
e) Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya

performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel, tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan
kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu, (Nihaî kullanıcı
tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performan-
sının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinas-
yonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve
çalışması amaçlanan cihazlar da bu kapsamda değerlendirilir.)

f) Dağıtıcı: Bir cihazı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran imalatçı veya
ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,
ğ) Elektromanyetik bozulma: Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik

gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliği,
h) Elektromanyetik ortam: Belli bir yerde gözlenebilen bütün elektromanyetik olayları,
ı) Elektromanyetik uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı or-

tamda bulunan donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın
tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneğini,

i) Geri çağırma: Hâlihazırda son kullanıcının elinde bulunan bir cihazın iadesini ger-
çekleştirmeye yönelik her türlü önlemi,

j) Güvenlik amaçları: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik amaçları,
k) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
l) İmalatçı: Cihazı imal ederek veya cihazın tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi

adı veya ticari markası altında pazarlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
m) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik

gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
o) Piyasada bulundurma: Cihazların ticari bir faaliyet yoluyla bir bedel karşılığında

veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
ö) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki cihazın piyasada bulundurulmasını önlemeyi

amaçlayan her türlü önlemi,
p) Piyasaya arz: Bir cihazın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
r) Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak

kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve uygulanabildiği
durumlarda diğer cihazları,

s) Teknik şartname: Donanımda olması gereken teknik gerekliliklerin belirtildiği bir
belgeyi,

ş) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
t) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene de

dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşu,
u) Uygunluk değerlendirmesi: Cihazla ilgili olarak bu Yönetmeliğin temel gereklilik-

lerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,
ü) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
v) Üye ülke: Avrupa Birliğine üye ülkeyi,
y) Yetkili temsilci: Bir imalatçıdan belirli görevlerle ilgili olarak onun adına hareket

etmek üzere yazılı vekâlet almış Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gereklilikler, Piyasada Bulundurma ve/veya Hizmete Sunma,

Donanımın Serbest Dolaşımı

Temel gereklilikler
MADDE 6 – (1) Donanımın, Ek-I’de belirlenen temel gereklilikleri karşılaması gerekir.
Piyasada bulundurma ve/veya hizmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, donanımın yalnızca uygun şekilde kurulması, bakımı ya-

pılması, kullanım amacı doğrultusunda kullanılması ve bu Yönetmelikle uyumlu olması halinde
piyasada bulundurulmasını ve/veya hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri
alır.

Donanımın serbest dolaşımı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun donanımların piyasada bulundurul-

masını ve/veya hizmete sunulmasını elektromanyetik uyumlulukla ilgili nedenlerden ötürü en-
gellemez.

(2) Bu Yönetmeliğin gereklilikleri, donanımın hizmete sunulması veya kullanımıyla il-
gili aşağıdaki özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez:

a) Belirli bir bölgedeki mevcut veya öngörülen elektromanyetik uyumluluk sorunun
üstesinden gelecek tedbirler.

b) İyi tanımlanmış spektrum durumlarında güvenlik amacıyla kullanıldıkları hallerde
ulusal haberleşme ağlarını veya alıcı ve verici istasyonlarını korumaya yönelik güvenlik ge-
rekçeleriyle alınan tedbirler.

(3) 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve
Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik saklı kalmak
kaydıyla bu özel tedbirler Bakanlık tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve
AB üyesi ülkelere bildirilir.

(4) Donanımın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirilinceye kadar piya-
sada bulundurulamayacağına ve/veya hizmete sunulamayacağına dair açık bir işaretin konul-
ması şartıyla ticarî fuarlarda, sergilerde veya benzer etkinliklerde, bu Yönetmelikteki şartlara
uygun olmayan donanımın tanıtılmasına ve/veya sergilenmesine müsaade edilir. Tanıtım, ancak
elektromanyetik bozulmayı önlemek için uygun önlemler alınması kaydıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, cihazı piyasaya arz ederken, cihazın Ek-I’de belirlenen

temel gereklilikler doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.
(2) İmalatçılar Ek-II veya Ek-III’te anılan teknik dosyayı düzenler ve 16 ncı maddede

anılan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular ya da uygulatır. Cihazın Ek-I’de be-
lirlenen güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun uygunluk değerlendirmesi prosedürüyle gös-
terildiği hallerde, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın piyasaya arz edildiği
tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçılar, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdü-
rülmesini sağlar. Cihazın uygunluğunun beyan edilmesine temel teşkil eden cihaz tasarımında
ya da özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik şartname-
deki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar.

(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya
seri numarası veya tanımlanmasını sağlayayacak başka bir unsur taşıdığında bu bilginin cihazın
üzerinde bulunmasını, cihaz boyutunun veya yapısının buna imkan vermediği durumlarda bu
bilginin cihazın ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar.
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(6) İmalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve
ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde ya da bunun
mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede be-
lirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres gösterilir. İletişim bilgilerinin, Türk-
çe veya nihai kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olması gerekir.

(7) İmalatçılar, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak cihazla birlikte veril-
mesini sağlar. Bu tür talimatlar ve güvenlik bilgilerinin ve tüm etiketlerin net, anlaşılır ve oku-
naklı olması gerekir.

(8) Piyasaya arz ettikleri bir cihazın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bil-
mesinin gerektiği hallerde, imalatçılar, söz konusu cihazı uygun hale getirmek, piyasadan çek-
mek veya gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici tedbirleri alır. Ayrıca cihazın
risk oluşturduğu durumlarda, imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ile alınan tüm düzeltici ön-
lemlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren
gerekli tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Türkçe veya Bakanlığın kabul
edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı risklerin
ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde, talebi halinde Bakanlık ile iş birliği yapar.

Yetkili temsilciler
MADDE 10 – (1) İmalatçılar, yazılı bir yetki belgesi ile bir yetkili temsilci atayabilir.

9 uncu maddenin birinci fıkrasında ortaya konulan yükümlülükler ve 9 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında
yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
Yetki belgesi ile yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yapmasına izin verilir:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, cihazın piyasaya arz edilmesinden itibaren
10 yıl boyunca talebi halinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza etmek.

b) Gerekçeli isteği üzerine, cihazın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve
belgeleri Bakanlığa sunmak.

c) Yetkili temsilcinin yetki belgesinde yer alan cihazın teşkil ettiği riskleri ortadan kal-
dırmak için alınan her türlü önlem hakkında talebi halinde Bakanlık ile işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun cihazları piyasaya arz

eder.
(2) İthalatçılar, cihazları piyasaya arz etmeden önce imalatçının 16 ncı maddede belir-

tilen gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğinden emin olur. İmalatçının
teknik dosyayı düzenlediğinden, cihazın CE işaretini taşıdığından, gerekli belgelerin cihazla
birlikte verildiğinden ve imalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenen
gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçı, cihazın Ek-I’de düzenlenen temel ge-
rekliliklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda, uygun hale getiril-
meden cihazı piyasaya arz edemez. Ayrıca cihazın risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı, imalatçıyı
ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve
ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde, bunun mümkün
olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir. İletişim
bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği
bir dilde olmalıdır.

(4) İthalatçılar, 20 nci maddede anılan talimatların ve bilgilerin Türkçe olarak cihazla
birlikte verilmesini sağlar.
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(5) İthalatçılar, cihazın kendi sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşulla-
rının, Ek- I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(6) Piyasaya arz ettikleri bir cihazın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bil-
mesinin gerektiği durumlarda ithalatçılar, söz konusu cihazı uygun hale getirmek, piyasadan
çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, ci-
hazın risk oluşturduğu durumlarda, ithalatçılar, özellikle uygunsuzluk ile alınan tüm düzeltici
önlemlerle ilgili ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, cihazın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca, AB uy-
gunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve talep edilmesi halinde
teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.

(8) İthalatçılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gös-
teren tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Türkçe veya Bakanlığın kabul ede-
ceği bir dilde Bakanlığa sunar. İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı risklerin
ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde talebi halinde Bakanlık ile iş birliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, cihazı piyasada bulundururken, bu Yönetmeliğin gerek-

lilikleri bakımından gereken özeni göstererek hareket ederler.
(2) Dağıtıcılar, cihazı piyasada bulundurmadan önce, cihazın CE işareti taşıdığını, ge-

rekli belgeleri ve 20 nci maddede belirtilen talimat ve diğer bilgilerin Türkçe olarak cihazla
birlikte verildiğini, imalatçı ve ithalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve
11 inci maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklilikleri yerine getirdiğini doğrular. Da-
ğıtıcı, cihazın Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin
gerektiği durumda, uygun hale getirilmeden cihazı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, cihaz risk
teşkil ettiğinde, dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Dağıtıcılar, cihaz kendi sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşulları-
nın, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(4) Piyasada bulundurdukları cihazların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olma-
dığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, dağıtıcılar, söz konusu cihazı uygun hale
getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gereken düzeltici önlemlerin
alındığından emin olur. Ayrıca, cihazın risk oluşturduğu durumlarda, dağıtıcılar özellikle uy-
gunsuzlukla ve alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı
bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Bakanlığa sağlar. Dağıtıcılar, talep edil-
mesi halinde, piyasada bulundurdukları cihazın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alı-
nan her türlü önlem hakkında Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) Bir cihazı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden

veya halihazırda piyasa arz edilmiş bir cihazı, bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etki-
leyecek şekilde değiştiren, bir ithalatçı veya dağıtıcı, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda
imalatçı olarak kabul edilir ve 9 uncu maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin kimliğinin tespit edilmesi
MADDE 14 – (1) İktisadi işletmeciler, aşağıda belirtilenlerin kimliğinin tespitine ilişkin

bilgileri talebi halinde Bakanlığa sağlar:
a) Kendilerine cihaz tedarik eden tüm iktisadi işletmeciler.
b) Kendilerinin cihaz tedarik ettiği tüm iktisadi işletmeciler.
(2) İktisadi işletmecilerin, cihazın kendilerine tedarik edilmesinden sonraki 10 yıl bo-

yunca ve cihazı tedarik ettikten sonraki 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri suna-
bilir durumda olmaları gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Donanımın Uygunluğu

Donanımın uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standardlarına
veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ürünlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kap-
samında EK-1’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Cihazlar için uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 16 – (1) Cihazların, Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğu, aşağı-

daki iki uygunluk değerlendirme prosedüründen biri aracılığıyla kanıtlanır:
a) Ek-II’de düzenlenen üretimin dahili kontrolü.
b) Ek-III’te düzenlenen ve üretimin dahili kontrolüne dayalı bir uygunluk değerlendir-

mesini takip eden AB tip incelemesi.
(2) İmalatçı, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde anılan prosedürün uygulan-

masını, temel gereklilikleri belirli yönleriyle sınırlandırmayı tercih edebilir ancak bunun için,
temel gerekliliklerin diğer yönleri için birinci fıkranın (a) bendindeki prosedürün uygulanması
şartı aranır.

AB uygunluk beyanı
MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklerin yerine

getirildiğini ifade eder.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II ve Ek-III’te düzenlenen ilgili modüllerde belirtilen hu-

susları içerecek şekilde Ek-IV’te yer aldığı gibi düzenlenir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde
düzenlendiği durumlarda AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Cihazın, bir AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla mevzuata tabi olması du-
rumunda, bu mevzuatın tamamı için tek bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. AB uygunluk be-
yanı, mevzuatın adını, yayım tarihini ve yayımlama referansları da dahil olmak üzere ilgili
mevzuatın tanımını içerir.

(4) İmalatçının, AB uygunluk beyanını düzenlemesiyle birlikte cihazın bu Yönetmelikte
belirlenen gerekliliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

CE işaretinin genel ilkeleri
MADDE 18 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere tabidir.
CE işaretinin iliştirilmesine dair kural ve koşullar
MADDE 19 – (1) CE işareti, cihaza veya onun veri levhasına, görünür, okunabilir ve

silinmeyecek şekilde iliştirilir. Cihazın yapısından dolayı bunun mümkün olmaması veya ga-
ranti edilememesi durumunda, işaret, ürünün ambalajına ve eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti, cihaz piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Bakanlık, CE işaretinin iliştirilmesine yönelik sürecin doğru uygulanmasını sağla-

mak amacıyla mevcut uygulamaları temel alır ve bu işaretin uygun olmayan kullanımı halinde
gerekli müdahalede bulunur.

Cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler
MADDE 20 – (1) Cihaz hizmete sunulduğunda Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere

uygun olmasını sağlamak için cihazın montajı, kurulumu, bakımı veya kullanımı sırasında alın-
ması gereken tüm spesifik önlemlere ilişkin bilgiler cihazla birlikte sunulur.

(2) Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere uygunluğu meskun mahallerde sağlanamayan
cihazla birlikte bu tür bir kullanım kısıtına dair net bir ibare yer alır. Ayrıca uygun olması du-
rumunda, ambalaj üzerinde de bu ibareye yer verilir.

(3) Cihazın, kullanım amacına uygun kullanılmasını sağlamak için gereken bilgiler, ci-
hazla birlikte verilen talimatlara dahil edilir.
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Sabit tesisatlar
MADDE 21 – (1) Piyasada bulundurulan ve sabit bir tesisata dahil edilebilecek olan

cihazlar bu Yönetmelikte belirlenmiş olan ilgili tüm hükümlere tabi olur. Ancak 6 ncı madde,
9 ilâ 14 üncü madde ve 16 ilâ 20 nci maddenin gereklilikleri, belirli bir sabit tesisata dahil edil-
mek üzere tasarlanmış olan ve başka hiçbir şekilde piyasada bulundurulmayan cihazlar söz ko-
nusu olduğunda zorunlu olmaz. Bu gibi durumlarda, beraberinde verilen belgeler, sabit tesisatı
ve onun elektromanyetik uyumluluk özelliklerini belirtir ve söz konusu tesisatın uygunluğundan
taviz vermemek adına, cihazın sabit tesisata dahil edilmesi için alınacak olan önlemleri gösterir.
Belgeler, 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkrası ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen bilgileri de içerir. Ek-I’de belirtilen iyi mühendislik uygulamaları belgelenir ve ilgili
belgeler, ilgili kişi veya kişilerce söz konusu sabit tesisat çalışır durumda olduğu sürece Ba-
kanlığın tasarrufu için hazır bir şekilde tutulur.

(2) Sabit tesisatın uygunsuzluğuna ilişkin belirtiler bulunması durumunda, özellikle de
tesisatın yol açtığı bozulmalar hakkında şikayetler olması durumunda, Bakanlık, sabit tesisatın
uygunluğuna ilişkin kanıt isteyebilir ve gerektiğinde bir değerlendirme başlatabilir. Uygunsuz-
luğun belirlenmesi durumunda, Bakanlık, sabit tesisatı, Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere
uygun hale getirmek için uygun önlemlerin alınmasını şart koşabilir.

(3) Bakanlık, bir sabit tesisatın ilgili temel gerekliliklere uygunluğunun tesis edilme-
sinden sorumlu kişi veya kişileri belirlemek için gerekli hükümleri düzenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

Bildirim
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik altında üçüncü taraf uygunluk değerlen-

dirme görevlerini yürütmeye yetkili olan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komis-
yona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş
MADDE 23 – (1) Bakanlık, 28 inci maddeye uygunluk dahil olmak üzere, uygunluk

değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve bu kuruluşların görevlendirilmesi ve ayrıca
gözetimi için gerekli prosedürleri düzenlemek ve uygulamakla yetkilidir.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değer-

lendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şe-

kilde,
b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,
c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uz-

man personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak
biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık
hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,
e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan

yeteri sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,
yürütülür.
Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin

değerlendirilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin esaslar ile onaylanmış kuruluşların gözetim
esaslarını ve bu esaslarda meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile
Komisyona bildirir.
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Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler
MADDE 26 – (1) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendir-

me kuruluşunda aşağıdaki nitelikler aranır.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulması

ve tüzel kişiliği haiz olması gerekir.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendireceği cihazdan veya müessese-

den/işletmeden bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş olması gerekir. Değerlendirdiği cihazın ta-
sarımı, imalatı, tedariği, montajı, kullanımı veya bakımına dahil olan işletmeleri temsil eden
bir sanayi, ticaret ve meslek odası, birlik veya dernek ya da mesleki federasyona bağlı bir ku-
ruluş, bağımsızlığının ve hiçbir çıkar çatışması olmadığının kanıtlanması koşuluyla üçüncü
taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.

(4) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk de-
ğerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri cihazların ta-
sarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi
ya da bu taraflardan herhangi birinin temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme
kuruluşunun çalışmaları için gerekli olan cihazların kullanımını veya bu tür cihazların kişisel
amaçlarla kullanımına engel teşkil etmez. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, onun en üst
düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu perso-
neli, söz konusu cihazların tasarım, imalat, yapım, pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım
işlemlerine doğrudan dahil olamaz veya bu tür faaliyetleri yürüten tarafları temsil edemez. Bu
kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme ba-
ğımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek
hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemezler. Bu durum, danışmanlık hizmetleri
için de geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin
yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizli-
liğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilemesini önler.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onların personeli, uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şe-
kilde yürütür ve söz konusu faaliyetlerin sonunda özellikle mali konulara ilişkin kararları alır-
ken her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da kişilerden
bağımsız hareket eder.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ister uygunluk değerlendirme kuruluşunun
kendisi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, Ek-III ile
kendisine atanan ve hakkında yetkilendirilmiş olduğu tüm uygunluk değerlendirme görevlerini
yerine getirebilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun,
her zaman, her bir uygunluk değerlendirme prosedürü için ve yetkilendirildiği her bir cihaz
kategorisi ve türü için aşağıda belirtilen zorunlu gerekliliklere sahip olması gerekir:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek teknik bilgiye, yeterli düzeyde
ve uygun deneyime sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin şeffaflığını veya yeniden üretilebilirliğini
sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan
prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş ola-
rak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika
ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz
konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya vasfını dik-
kate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun
bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan araçlara sahip olma; tüm gerekli ekipman veya te-
sislere erişim imkânı.
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(7) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu personelin aşa-
ğıdaki şartlara sahip olması gerekir:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle
görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tümünü kapsayan yeterli bir teknik
ve mesleki eğitim.

b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve bu de-
ğerlendirmeleri yapmak için gereken yetki.

c) Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar
ile AB mevzuatı ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi birikimi ve bunların
idraki.

ç) Yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan sertifikalar, kayıtlar ve
raporları düzenleyebilme yeterliliği.

(8) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşları, bu kuruluşların üst düzey yöneticileri ve personelin tarafsızlığını ga-
ranti eder. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk de-
ğerlendirme görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin ücretleri, yapılan değerlen-
dirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olamaz.

(9) Sorumluluk, ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmemişse veya Bakanlığın
kendisi doğrudan uygunluk değerlendirmesinden sorumlu değilse uygunluk değerlendirme ku-
ruluşları mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık ile ilişkili durumlar ha-
riç olmak üzere Ek-III veya ulusal mevzuatın atıf yaptığı herhangi bir hüküm kapsamında gö-
revlerinin yerine getirilmesi sırasında elde edilen tüm bilgiler ile ilgili olarak mesleki gizliliği
gözetir. Mülkiyet hakları korunur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onay-
lanmış kuruluşların koordinasyonu için AB tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında oluş-
turulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelin bu
faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluştu-
rulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararlar ile hazırlanan dokümanlar rehber kı-
lavuz olarak kullanılır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 27 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, Avrupa Birliği Resmî Gaze-

tesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların ilgili
bölümlerinde belirlenen kriterlere uygunluğunu kanıtlaması durumunda 26 ncı maddede dü-
zenlenen gerekliliklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların bu gereklilikleri kapsaması
koşuluyla uygun varsayılır.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve alt yüklenicileri
MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi ile ilgili belirli gö-

revleri alt yükleniciye vermesi veya bir şubeyi/temsilciliği bu faaliyetler için kullanması duru-
munda, söz konusu kuruluş, alt yüklenicinin veya şubenin/temsilciliğin 26 ncı maddede belir-
lenen gereklilikleri karşılamasını sağlar ve konuya ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu görevlerin belirlenmiş olduğu hallerde alt yükleniciler
veya şubeler/temsilcilikler tarafından yerine getirilen görevlerin tüm sorumluluğunu alır.

(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yerine getirilecek faaliyetler, yalnızca müşterinin
onaylaması halinde bir alt yükleniciye verilebilir veya bir şube/temsilcilik tarafından yerine
getirilebilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, alt yüklenici veya şubenin/temsilciliğin niteliğinin değer-
lendirilmesi ve bunlar tarafından Ek-III kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi
ile ilgili belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.
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Bildirim başvurusu
MADDE 29 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından onay-

lanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyenler Bakanlığa başvurur.
(2) Başvuru belgesiyle birlikte yetkin olduklarını belirttikleri uygunluk değerlendirme

faaliyetleri, uygunluk değerlendirme modülü veya modülleri ve cihaz hakkında gerekli bilgiler
ve ayrıca varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri
karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetme-
liğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş bir akreditasyon belgesi
sunulur.

Bildirim süreci
MADDE 30 – (1) Bakanlık, yalnızca 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşı-

layan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.
(2) Bakanlık görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı vasıtası

ile Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Ku-
ruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerine, ilgili uygunluk değerlendirme mo-
dül/modüllerine, cihaza ve ayrıca kuruluşun yetkinliğine dair tüm ayrıntıları içerir.

(4) Akreditasyon belgesi olan onaylanmış kuruluş adayının Komisyona bildirim tari-
hinden itibaren iki hafta içinde Komisyon veya AB üyesi ülkeler, bildirimi yapılan onaylanmış
kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Bildirimi ya-
pılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının
tahsis edilmesinin ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana
gelen değişiklikler hakkında Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla
bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluşların atanması
MADDE 31 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon ta-

rafından bir kimlik kayıt numarası tahsis edilmesinin ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylan-
mış kuruluş olarak atar.

Görevlendirmelerde değişiklikler
MADDE 32 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun artık 26 ncı maddede düzenlenen

gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemesi veya
bu yönde bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşılanmaması veya bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak Bakanlık, kuruluşun faali-
yetlerini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bu konu hakkında derhal bilgilendirir.

(2) Bakanlık, faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son ve-
rilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluşun faaliyette bulunduğu dö-
nemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı ko-
nuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya Ba-
kanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını sağlamak için uygun ön-
lemleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yetkinliğine ilişkin itiraz
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan

veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Eko-
nomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği
bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini
talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü
maddesinde belirtilen usülü takip eder.
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Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmelerini, Ek-III’te belir-

tilen uygunluk değerlendirme prosedürüne uygun olarak yürütür.
(2) Uygunluk değerlendirmeleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük oluşturmayacak

şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini; taahhüt ettiği işin büyük-
lüğü, faaliyet gösterdiği sektör, yapısı, söz konusu cihazın teknolojisinin karmaşıklık derecesi
ve üretim sürecinin hacminin veya vasfını dikkate alarak yürütür. Bunu yaparken cihazın bu
Yönetmelikte uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve titizlik derecesini de dikkate
alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklerin, ilgili uyumlaştırılmış
standartların veya teknik şartnamelerin bir imalatçı tarafından karşılanmadığını tespit etmesi
durumunda, söz konusu imalatçının uygun düzeltici önlemleri almasını ister ve uygunluk bel-
gesi düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, bir belge verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sıra-
sında, bir cihazın artık uygun olmadığını belirlemesi durumunda, imalatçıdan uygun düzeltici
önlemleri almasını ister ve gerekirse belgeyi askıya alır veya geri çeker.

(5) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenen etkiyi yapmaması durumunda, onay-
lanmış kuruluş, uygun şekilde, ilgili bütün belgeleri kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar
MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz meka-

nizmasının mevcut olmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bil-

gilendirir:
a) Bir belgenin reddi, kısıtlaması, askıya alınması veya geri çekilmesi.
b) Bildirim kapsamını ve koşullarını etkileyen herhangi bir durum.
c) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıktan almış oldukları her-

hangi bir bilgi talebi.
ç) Talep olması halinde, sınır ötesi faaliyetler ve bir işin alt yükleniciye verilmesi dahil

başka herhangi bir faaliyet ile görevlendirildiği kapsamda yürüttüğü uygunluk değerlendirmesi
faaliyetleri.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı cihaz için
benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz so-
nuçlanan ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirme işlemleri hak-
kında bilgileri vermek zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlık ve Komisyon tarafından oluşturulan

komite ve çalışma gruplarına katılım sağlar veya buralarda temsil edilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Cihazların Kontrolü ve

Korunma Önlemleri Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi ve cihazların kontrolü
MADDE 38 – (1) Cihazların piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve

2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden ürünler için izlenecek usuller
MADDE 39 – (1) Bakanlığın, bu Yönetmelik kapsamındaki bir cihazın, bu Yönetmelik

kapsamında kamu yararının korumasına karşı bir risk teşkil ettiğine ilişkin bir gerekçesinin ol-
ması durumunda, Bakanlık, söz konusu cihaz ile ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenlenen ge-
rekliliklerin tümünü kapsayan bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç
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doğrultusunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlık, değerlendirme sonucunda, cihazın bu Yö-
netmelikte düzenlenen gerekliliklere uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle,
riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde ilgili iktisadi işletmecinin cihazı
söz konusu gerekliliklere uygun hale getirmek için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, ci-
hazı piyasadan çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını ister. Bakanlık, il-
gili onaylanmış kuruluşu konu hakkında bilgilendirir.

(2) Birinci fıkrada yer alan önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(3) Bakanlık, uygunsuzluğun ülkeyle sınırlı olmadığını düşünmesi durumunda, Eko-
nomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri, değerlendirmenin sonuçları ve
iktisadi işletmecilerden almalarını istedikleri önlemler hakkında bilgilendirir.

(4) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm cihazlara ilişkin uygun düzeltici ted-
birin alınmasını sağlar.

(5) İlgili iktisadi işletmecinin, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yeterli düzeltici
önlemi almaması durumunda, Bakanlık, cihazın piyasada bulundurulmasını yasaklamak veya
kısıtlamak, bu cihazları piyasadan çekmek veya geri çağırmak için tüm uygun geçici önlemleri
alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bir an önce bu
önlemler hakkında bilgilendirir.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgiler, tüm mevcut ayrıntıları, özellikle
de uygun olmayan cihazların tanımlanması için gerekli olan verileri, cihazların menşeini, iddia
edilen uygunsuzluğun ve söz konusu olan riskin mahiyetini, alınan önlemlerin mahiyetini ve
süresini ve ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanları içerir. Bakanlık, özellikle
uygunsuzluğun aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Cihazın, bu Yönetmelikte kapsanan kamu çıkarının korunması hususu ile ilgili ge-
reklilikleri karşılamaması.

b) 15 inci maddede belirtilen uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış
standartlardaki eksiklikler.

(7) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen
bilgiye istinaden söz konusu cihazın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri
ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını,
Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirir.

(8) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi verme işleminden sonraki üç ay içe-
risinde Bakanlık tarafından alınan geçici önlem aleyhinde bir AB üyesi ülke ya da Komisyon
tarafından bir itirazda bulunulmaması durumunda söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(9) Bakanlık, söz konusu cihaz ile ilgili olarak cihazın piyasadan çekilmesi gibi uygun
kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeden alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri usulü
MADDE 40 – (1) 39 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen tedbire

karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incele-
mede sözkonusu tedbirin haklı gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse tedbir yürürlükten kal-
dırılır.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 41 – (1) 39 uncu maddeye halel getirmeksizin aşağıdaki bulgulardan birine

ulaşması durumunda Bakanlık, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluğa son vermesini ister:
a) CE işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen genel esaslara aykırı şekilde

iliştirilmesi.
b) CE işaretinin iliştirilmemesi.
c) AB uygunluk beyanının düzenlenmemesi.
ç) AB uygunluk beyanının doğru düzenlenmemesi.
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d) Teknik dosyanın olmaması veya eksik olması.
e) 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan

bilgilerin olmaması, yanlış olması veya eksik olması.
f) (e) bendinde ifade edilenler dışında 9 uncu maddede veya 11 inci maddede belirtilen

gerekliliklerden herhangi birinin karşılanmaması.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Ba-

kanlık, cihazın piyasada bulunmasını kısıtlamak veya engellemek için tüm uygun önlemleri
alır ve cihazın geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri
MADDE 42 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan Elektromanyetik Uyumluluk

Komitesinin çalışmalarına katılır.
İdarî yaptırımlar
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 4703 sayılı Ürün-

lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygu-
lanır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 44 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenleme yap-

maya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer dü-
zenlemelerde yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış ola-
rak kabul edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamında kalan, söz
konusu Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce piyasaya
arz edilen donanımların piyasada bulundurulmasını veya hizmete sokulmasını engellemez.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
PİROTEKNİK MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA

ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(2013/29/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının, tüketicilerin ve çevrenin en

üst düzeyde korunması ve kamu güvenliğin sağlanması ile ilgili hususları göz önünde bulun-
durarak, piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik piroteknik maddelerin piyasada bulundurulması amacıyla oluşturu-
lan Ek I’de verilen temel güvenlik gereklerini belirlemektedir.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri piroteknik maddeleri kapsar.
(4) Bu Yönetmelik;
a) Ulusal mevzuata uygun olarak silahlı kuvvetler, polis veya itfaiye teşkilatı tarafından

ticari olmayan amaçlarla kullanılan piroteknik maddeleri,
b) 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yö-

netmeliği kapsamında bulunan ekipmanları,
c) Hava ve uzay endüstrisinde kullanılan piroteknik maddeleri,
ç) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hak-

kında Yönetmelik kapsamındaki oyuncak amaçlı imal edilen patlama kapsüllerini,
d) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Kullanım

Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yö-
netmelik (93/15/AT) kapsamında yer alan patlayıcı maddeleri,

e) Mühimmatı,
f) İmalatçının kendi kullanımı için imal ettiği ve kullanımına İçişleri Bakanlığınca izin

verilen havai fişekleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) CE işareti: İmalatçı tarafından bir piroteknik maddenin, CE işaretinin iliştirilmesini

öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
d) Dağıtıcı: Bir piroteknik maddeyi tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran

imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
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e) Geri çağırma: Hâlihazırda son kullanıcının elinde bulunan bir piroteknik maddenin
iadesini gerçekleştirmeye yönelik tedbiri,

f) Havai fişek: Eğlence amaçlı piroteknik maddeyi,
g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
ğ) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir piroteknik maddeyi imal eden veya ürü-

nün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek
veya tüzel kişiyi,

h) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik
gerçek ve tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
i) Mühimmat: Taşınabilir ateşli silahlarda kullanılan kurşun ile sevk barutu ve manevra

cephanesini, diğer silahları ve top gibi ağır silahları,
j) Piroteknik madde: Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyo-

nunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımlanan
patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir maddeyi,

k) Piyasaya arz: Bir piroteknik maddenin piyasada ilk kez bulundurulmasını,
l) Piyasada bulundurma: Bir piroteknik maddenin ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli

veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir piroteknik maddenin piyasada bulun-

durulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,
n) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler: Film ve televizyon prodüksiyonları ve

benzer kullanımlar da dâhil olmak üzere kapalı ve açık hava sahne kullanımları için hazırlanan
piroteknik maddeleri,

o) Taşıtlar için piroteknik maddeler: Taşıtların içinde piroteknik maddeler içeren gü-
venlik tertibatlarını veya diğer tertibatların aktifleştirilmesi için kullanılan tertibatların bile-
şenlerini,

ö) Teknik şartname: Bir piroteknik maddenin karşılaması gereken teknik gereklilikleri
ortaya koyan belgeyi,

p) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
r) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
s) Uygunluk değerlendirmesi: Bir piroteknik maddenin, bu Yönetmelikte yer alan temel

güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,
ş) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-

hil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
t) Uzmanlık bilgilerine sahip kişi: F4 kategorisindeki havai fişekler, T2 kategorisindeki

sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler ve/veya P2 kategorisindeki diğer piroteknik madde-
lerin kullanılması konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Dolaşım

Serbest dolaşım
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getiren piroteknik maddelerin pi-

yasada bulunması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(2) Bu Yönetmelik; kamu düzeni, emniyeti, sağlık ve güvenliği veya çevre korunması

gerekçelerine dayanarak, F2 ve F3 kategorisindeki havai fişekler, sahne ve tiyatro için piro-
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teknik maddeleri ve Yönetmelikte tanımlanan diğer piroteknik maddelerin elde bulundurulması,
kullanımı ve/veya kamuya satışını yasaklamak veya sınırlandırmak için alınan önlemlere engel
olmaz.

(3) Piroteknik maddelerin pazarlanmasına yönelik olarak; ticari fuar, sergi ve göste-
rimlerde söz konusu ticari fuarın, sergi ya da gösterimin ismi ile tarihini açıkça gösteren ve pi-
roteknik maddelerin satış için uygun hale getirilene kadar uygun ve elverişli olmadığını açıkça
gösteren gözle görülebilir bir işaret varsa, bu Yönetmeliğe uygun olmayan piroteknik madde-
lerin sergilenmesi ve kullanımı engellenmez. Bu gibi durumlarda, Bakanlık tarafından belirle-
nen şartlara uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınması zorunludur.

(4) Bu Yönetmeliğe uygun olmayan araştırma, geliştirme, test etme amaçları için imal
edilen ve uygun, elverişli olmadığını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret taşıyan piro-
teknik maddelerin piyasada serbest dolaşımı ve kullanımı engellenmez.

Piyasada bulundurma
MADDE 5 – (1) Bakanlık sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren piro-

teknik maddelerin piyasada bulundurulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıflandırma ve Yaş Sınırlamaları

Sınıflandırma
MADDE 6 – (1) Piroteknik maddeler, kullanım türleri, amaçları ve ses seviyeleri de

dâhil olmak üzere tehlike derecelerine göre imalatçı tarafından kategorilere ayrılır. Sınıflan-
dırma, 21 inci maddede belirtildiği şekilde bildirimi yapılan onaylanmış kuruluşlar tarafından,
17 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri çerçevesinde yapılır.

(2) Sınıflandırma aşağıdaki gibidir:
a) Havai fişekler;
1) Kategori F1: Çok düşük dereceli bir tehlike ve önemsiz ses düzeyi arz eden ve bina

içi kullanımına yönelik havai fişeklerde dâhil olmak üzere kapalı alanlarda kullanılması amaç-
lanan havai fişekler.

2) Kategori F2: Düşük bir tehlike arz eden, çok düşük bir ses seviyesi olan ve açık ha-
vada sınırlandırılmış bölgelerde kullanımı amaçlanan havai fişekler.

3) Kategori F3: Orta büyüklükte bir tehlike arz eden, açık havada geniş açık alanlarda
kullanımı amaçlanan ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı olmayan havai fişekler.

4) Kategori F4: Büyük tehlike arz eden, sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tara-
fından profesyonel amaçla kullanılması gereken ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı ol-
mayan havai fişekler.

b) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler;
1) Kategori T1: Sahnelerde kullanımı amaçlanan ve düşük bir tehlike arz eden pirotek-

nik maddeler.
2) Kategori T2: Sahnelerde kullanılan ve sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler ta-

rafından kullanımı amaçlanan piroteknik maddeler.
c) Diğer piroteknik maddeler;
1) Kategori P1: Havai fişekler, sahne ve tiyatro için proteknik maddeler dışında kalan,

düşük tehlike arz eden piroteknik maddeler.
2) Kategori P2: Havai fişekler, sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler dışında kalan,

sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanılan piroteknik maddeler.
(3) İçişleri Bakanlığı, uzmanlık bilgilerine sahip kişileri hangi işleme göre belirlediğini

ve yetkilendirdiğini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.
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Yaş sınırlamaları
MADDE 7 – (1) Piroteknik maddeler, aşağıdaki yaş sınırları altındaki kişiler için pi-

yasada bulundurulamaz.
a) Havai fişekler;
1) Kategori F1: 12 yaş,
2) Kategori F2: 16 yaş,
3) Kategori F3: 18 yaş.
b) Kategori T1 sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler ve Kategori P1 diğer piroteknik

maddeler: 18 yaş.
(2) Kamu düzeni ve kamu güvenliği veya sağlık ve emniyet gerekçeleriyle, birinci fık-

rada belirtilen yaş sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından artırılabilir. Ayrıca, mesleki olarak uy-
gun bir şekilde eğitim almış veya bu tür bir eğitime katılmış olan kişiler için yaş sınırları dü-
şürülebilir.

(3) İmalatçılar, ithalatçılar ve dağıtıcılar, aşağıdaki piroteknik maddeleri uzmanlık bil-
gilerine sahip kişilerin kullanımı haricinde piyasada bulunduramaz.

a) Kategori F4 havai fişekler,
b) Kategori P2 piroteknik maddeler ve Kategori T2 sahne ve tiyatro için piroteknik

maddeler.
(4) Araçlar için olan P1 sınıfındaki diğer piroteknik maddeler hava yastığı ve kemer

öngerme tertibat sistemleri de dâhil olmak üzere bir araca veya aracın sökülebilir bir parçasına
takılmadan piyasada bulundurulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İmalatçı Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun bir şekilde

tasarlanan ve imal edilen piroteknik maddeleri piyasaya arz eder.
(2) İmalatçı, Ek II’de belirtilen teknik dosyayı hazırlamak ve 17 nci maddede atıfta bu-

lunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürüne sahip olmak zorundadır. Bu prosedür so-
nucunda piroteknik maddenin ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı AB uygunluk
beyanını düzenleyerek CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, piroteknik maddenin piyasaya arz
edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadır.

(4) İmalatçı, piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca
da sürdürülmesini sağlar. Piroteknik maddenin uygunluğunun beyan edilmesine temel teşkil
eden piroteknik madde tasarımında ya da özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış stan-
dartlar ya da diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar. Tüketi-
cilerin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla ve Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine; taşı-
dıkları muhtemel risklerle orantılı olarak, piyasada bulundurulan piroteknik maddelerden nu-
mune alarak test eder; inceleme yapar; gerektiğinde şikâyetler ile uygun olmayan veya geri
çağrılan piroteknik maddelerin kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyeti hakkında dağıtıcıları
bilgilendirir.

(5) İmalatçı, piyasaya arz ettiği piroteknik maddelerin 10 uncu ve 11 inci maddelere
uygun bir şekilde etiketlenmesini sağlamak zorundadır.

(6) İmalatçı, piroteknik maddenin üzerine adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli
ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olma-
dığı durumlarda bu bilgileri piroteknik maddelerin paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen
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belgelerde bulundurmak zorundadır. Adres imalatçıya ulaşılabilecek tek bir noktayı gösterme-
lidir. İletişim bilgileri Türkçe veya nihai kullanıcının anlayabileceği ve Bakanlığın kabul ede-
ceği bir dilde olmalıdır.

(7) İmalatçı, kullanım ve güvenlik talimatlarının Türkçe olarak piroteknik maddenin
beraberinde bulunmasını sağlamak zorundadır. Bu kullanım ve güvenlik bilgileri ile birlikte
etiketler de belirgin, anlaşılabilir ve kavranabilir olmalıdır.

(8) Piyasaya arz edilen piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği
veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçı söz konusu ürünü uygun hale getirmek, piyasadan
çekmek ya da gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca,
piroteknik maddenin risk oluşturduğu durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluk ve alınması
gereken düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(9) İmalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönet-
meliğe uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul
edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Piyasaya arz ettikleri
piroteknik maddelerin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyet-
lerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapar.

İzlenebilirlik
MADDE 9 – (1) İmalatçı, piroteknik maddelerin izlenebilirliğini sağlamak için 17 nci

maddede yer alan uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş tarafından
kendilerine tahsis edilen kayıt numarası ile piroteknik maddeleri etiketler. Numaralandırma,
Komisyon tarafından belirlenen tekdüze bir sisteme uygun olarak yapılır.

(2) İmalatçılar ve ithalatçılar piyasada bulundurdukları piroteknik maddelerin kayıt nu-
maralarını muhafaza eder ve talep üzerine bu bilgileri ilgili makamlara sunar.

Taşıtlarda kullanılanlar dışında kalan piroteknik maddelerin etiketlenmesi
MADDE 10 – (1) İmalatçı, taşıtlarda kullanılan piroteknik maddeler dışında kalan pi-

roteknik maddelerin Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, görünür, okunaklı ve ka-
lıcı bir şekilde etiketlenmesini sağlamalıdır. Bu etiketler belirgin, anlaşılabilir ve kavranabilir
olmalıdır.

(2) Piroteknik maddelerin etiketlerinin üzerinde; en az 8 inci maddenin altıncı fıkrasında
belirtilen imalatçı bilgileri, imalatçının Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda ise imalatçı
ve ithalatçı hakkında sırasıyla 8 inci maddenin altıncı fıkrasında ve 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan bilgiler ile piroteknik maddenin adı, tipi, kayıt numarası, ürün, parti ya da
seri numarası, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden alt yaş sınırları,
ilgili sınıf ve kullanım talimatları, Kategori F3 ve F4 sınıfında olan havai fişekler için imalat
yılı, varsa asgari güvenlik mesafesi belirtilmelidir. Etiketlerde ayrıca aktif patlayıcı maddenin
net eşdeğer miktarı (NEM) bilgileri bulunmalıdır.

(3) Havai fişeklerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer almalıdır:
a) Kategori F1: Mevcut olduğu durumlarda “sadece açık havada kullanım” ve asgari

güvenlik mesafesi/mesafeleri,
b) Kategori F2: “sadece açık havada kullanım” ve varsa asgari güvenlik mesafesi/me-

safeleri,
c) Kategori F3: “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
ç) Kategori F4: “sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ve asgari

güvenlik mesafesi/mesafeleri.
(4) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddelerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer al-

malıdır:
a) Kategori T1: Gerekiyorsa “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesa-

fesi/mesafeleri,
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b) Kategori T2: “Sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ve as-
gari güvenlik mesafesi/mesafeleri.

(5) Piroteknik maddenin üzerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ge-
rekli etiketleme bilgileri için yeterli yer bulunmuyorsa, bilgiler en küçük ebatlı ambalaj üzerinde
bulunmalıdır.

Taşıtlarda kullanılan piroteknik maddelerin etiketlenmesi
MADDE 11 – (1) Taşıtlarda kullanılacak piroteknik maddelerin etiketlerinde imalatçı

ile ilgili 8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bilgiler, piroteknik maddenin adı ve türü,
sicil numarası ve ürün, parti ya da seri numarası ve gerektiği durumlarda güvenlik talimatları
bulundurulur.

(2) Şayet piroteknik maddenin üzerinde birinci fıkrada belirtilen etiketleme bilgileri
için yeterli yer bulunmuyorsa, söz konusu bilgiler ambalaj üzerinde olmalıdır.

(3) İmalatçı veya ithalatçı, profesyonel kullanıcıların istediği lisanda bir güvenlik bilgi
formunu profesyonel kullanıcılara vermelidir. Güvenlik bilgi formu 13/12/2014 tarihli ve 29204
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi
Formları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır. Güvenlik bilgi formu,
yazılı veya alıcının gerekli erişim vasıtalarına sahip olması kaydıyla elektronik olarak sağla-
nabilir.

İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun piroteknik mad-

deleri piyasaya arz eder.
(2) İthalatçı, herhangi bir piroteknik maddeyi piyasaya arz etmeden önce 17 nci madde

de belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirilme-
sini sağlar. İthalatçı, imalatçının teknik dosya düzenlediğini, piroteknik maddenin CE işaretini
taşıdığını ve gerekli belgelerin piroteknik maddeyle birlikte sunulduğunu, 8 inci maddenin be-
şinci ve altıncı fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun davrandığını garanti etmek zorundadır.
Herhangi bir piroteknik maddenin Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olma-
dığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçı, söz konusu piroteknik madde uy-
gun hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca piroteknik maddenin risk arz ettiği
durumlarda imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirmek zorundadır.

(3) İthalatçı, piroteknik maddenin üzerine adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli
ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olma-
dığı durumlarda bu bilgileri piroteknik maddelerin paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen
belgelerde bulundurmak zorundadır. İletişim bilgileri Türkçe veya nihai kullanıcının anlayacağı
ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(4) İthalatçı, kullanım ve güvenlik talimatlarının Türkçe olarak piroteknik maddenin
beraberinde bulunmasını sağlamak zorundadır.

(5) İthalatçı, herhangi bir piroteknik maddenin kendi sorumluluğunda bulunduğu sürece
muhafaza ya da nakliye koşullarının Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu
tehlikeye atmamasını sağlar.

(6) Herhangi bir piroteknik maddenin arz ettiği risklere istinaden uygun görüldüğü du-
rumlarda, ithalatçı, Bakanlığın talep etmesi üzerine ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini ko-
rumak için, piyasaya arz edilen piroteknik maddelerden numuneler alarak bunları test etmek
ve incelemeler yapmak, gerektiğinde şikâyetlerin, uygun olmayan piroteknik maddelerin ve
geri çağrılan piroteknik maddelerin kaydını tutmak ve bu tür araştırma/gözetimlerle ilgili da-
ğıtıcılara bilgi vermek zorundadır.
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(7) Piyasaya arz edilmiş olan herhangi bir piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde ithalatçı, ilgili piroteknik maddeyi uygun
hale getirmek, gerekirse piyasadan çekmek ya da gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli
düzeltici önlemleri almak zorundadır. Ayrıca, piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda,
ithalatçı özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa
ivedilikle bildirir.

(8) İthalatçı, AB uygunluk beyanının bir suretini piroteknik maddenin piyasaya arz edil-
diği tarihten itibaren on yıl boyunca muhafaza etmek, uygunluk beyanı ile birlikte teknik bel-
geleri de Bakanlığın isteği halinde sunmak zorundadır.

(9) İthalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönet-
meliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın
kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda sunmak zorundadır. İthalatçı, piyasaya
arz ettikleri piroteknik maddelerin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek
tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Dağıtıcı piyasada herhangi bir piroteknik maddeyi bulundururken,

bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Dağıtıcı piyasada herhangi bir piroteknik madde bulundurmadan önce söz konusu

piroteknik maddenin CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin ve kullanım ve güvenlik bilgile-
rinin Türkçe olarak piroteknik maddeyle birlikte sunulduğunu, imalatçının ve ithalatçının sı-
rasıyla 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen gerekleri yerine getirdiğini doğrulamak zorundadır.

(3) Herhangi bir piroteknik maddenin Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uy-
gun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda dağıtıcı, söz konusu piroteknik
madde uygun hale getirilene kadar piroteknik maddeyi piyasaya arz edemez. Ayrıca, piroteknik
maddenin risk arz ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu
yönde bilgilendirmek zorundadır.

(4) Dağıtıcı, herhangi bir piroteknik madde kendi sorumluluğu altındayken depolama
veya nakliye koşullarının Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye
atmamasını sağlamak zorundadır.

(5) Piyasada bulundurdukları herhangi bir piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde dağıtıcı, ilgili piroteknik maddeyi uygun
hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gereken düzeltici ön-
lemlerin alındığından emin olmalıdır. Ayrıca, piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda,
dağıtıcı özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa
ivedilikle bildirir.

(6) Dağıtıcı, gerekçeli talep üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönetmelikle uygun-
luğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sağ-
lamak ayrıca piyasada bulundurdukları piroteknik maddelerin ortaya çıkardığı riskleri ortadan
kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak
zorundadır.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 14 – (1) Bir piroteknik maddeyi kendi adı ya da ticari markası altında piya-

saya arz eden veya hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir piroteknik maddeyi, bu Yönet-
meliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar
bu Yönetmeliğe istinaden imalatçı olarak kabul edilir ve 8 inci maddede belirtilen imalatçının
tabi olduğu yükümlülüklere tabi olur.
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İktisadi işletmecilerin tanımlanması
MADDE 15 – (1) İktisadi işletmeci talep üzerine, Bakanlığa aşağıda belirtilen bilgileri

sunar:
a) Kendilerine piroteknik madde tedarik eden iktisadi işletmecilerin bilgileri,
b) Kendilerinin piroteknik madde tedarik ettiği iktisadi işletmecilerin bilgileri.
(2) İktisadi işletmeciler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu piroteknik mad-

deyi tedarik ettikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle ve piroteknik maddeyi başkasına tedarik
ettikleri tarihten itibaren de 10 yıl süreyle sunabilir durumda olmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piroteknik Maddelerin Uygunluğu

Piroteknik maddelerin uygunluk varsayımı
MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına)
veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında
Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 17 – (1) İmalatçı, piroteknik maddelerin uygunluğunun değerlendirilmesi için

Ek II’de yer alan ve aşağıda belirtilen prosedürlerden birini takip eder.
a) AB Tip İncelemesi (Modül B) ile birlikte imalatçının tercihine göre aşağıdaki işlem-

lerden biri olmalıdır:
1) Düzensiz aralıklarla yapılacak denetimli ürün kontrolleri ile iç imalat kontrollerine

dayanan tip uygunluk modülü (Modül C2),
2) İmalat sürecinin kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül D),
3) Ürün kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül E).
b) Birim doğrulamasına dayanan uygunluk modülü (Modül G),
c) Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk modülü (Modül H) (F4 sınıfı havai fişek-

lerle ilgili).
AB uygunluk beyanı
MADDE 18 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerinin

yerine getirildiğini gösterir.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek III’te belirtildiği gibi olmalıdır. Ek II’nin ilgili modülle-

rinde belirtilen unsurları içermek ve sürekli güncellenmek zorundadır. Başka dillerde düzen-
lendiği durumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Bir piroteknik maddenin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla mevzuata tabi
olduğu durumlarda, söz konusu tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenmelidir.
AB uygunluk beyanı, mevzuatın adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçı, piroteknik maddenin Yönetmelikte be-
lirtilen gereklere uygunluğu ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş olur.

CE işaretinin genel esasları
MADDE 19 – (1) CE işareti 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
CE işaretinin ve diğer işaretlerin iliştirmesi ile ilgili kurallar ve şartlar
MADDE 20 – (1) CE işareti görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde piroteknik mad-

delere iliştirilmek zorundadır. Bunun mümkün olmadığı veya piroteknik maddenin mahiyetin-
den dolayı gerekmediği durumlarda ambalaja ve beraberinde gelen belgelerin üzerine iliştirilir.

(2) CE işareti piroteknik madde piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Onaylanmış kuruluşun imalatın kontrolü aşamasında yer aldığı durumlarda, CE işa-

retini, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası
kuruluş tarafından ya da kendi talimatlarına istinaden imalatçı tarafından iliştirilir.
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(4) CE işareti ve gerektiği yerde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasının ya-
nında, herhangi özel bir riski ya da kullanımı ifade eden diğer bir işaret bulunabilir.

(5) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak
için gerekli mekanizmaları kullanır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli
tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim
MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değer-

lendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları Eko-
nomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş
MADDE 22 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi

ve görevlendirilmesi ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin hükümlerine uygunluk da dâhil
olmak üzere, onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin oluşturulması
ve yürütülmesinden sorumludur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değer-

lendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şe-

kilde,
b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,
c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uz-

man personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak
biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık
hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,
e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan

yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,
yürütülür.
Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi,

bildirilmesi, onaylanmış kuruluşların gözetimine ilişkin prosedürleri ve bunlarla ilgili tüm de-
ğişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gereklilikler
MADDE 25 – (1) Bildirimin gerçekleştirilebilmesi için uygunluk değerlendirme ku-

ruluşu aşağıda iki ila on birinci fıkralarında belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirmek zo-
rundadır.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal mevzuata göre kurulmalı ve tüzel kişiliğe
sahip olmalıdır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendireceği kuruluştan veya piroteknik
maddeden bağımsız bir üçüncü taraf olmalıdır.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme
görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı mad-
delerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yüklenicisi, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, muhafaza edi-
cisi ya da bu kişilerin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının

2 Ekim 2016 – Sayı : 29845                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



faaliyetlerine istinaden piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin kullanımının gerekli
olduğu durumları veya piroteknik maddelerin kişisel amaçlarla kullanıldığı durumları kap-
samaz.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme
görevlerini yerine getirmekle sorumlu çalışanları, piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı mad-
delerin tasarımı, imalatı, yapımı, pazarlaması, yüklenmesi, kullanılması ya da muhafaza edil-
mesi konularında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Bil-
diriminin yapıldığı uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağım-
sızlığına ya da dürüstlüğüne şüphe düşürecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bu özellikle
danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerin faaliyetle-
rinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağ-
lamak zorundadır.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyet-
lerini yüksek seviyede teknik ve mesleki yeterliliğine sahip olacak şekilde yerine getirmeli ve
kanaatlerini ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek veya bun-
lardan etkilenebilecek kişi veya kişilerden bağımsız olarak en başta mali olmak üzere herhangi
baskı, teşvik ve yönlendirmeye maruz kalmadan gerçekleştirmelidir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek II’ye istinaden kendisine tahsis edilen ve
kendisine bildirilen tüm uygunluk değerlendirme işlerini, bu işlerin uygunluk değerlendirme
kuruluşu tarafından bizzat yapılıp yapılmadığı veya kuruluş adına ve kendi sorumluluğu altında
yapıldığına bakılmaksızın yerine getirebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk değerlen-
dirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme prosedürü ve her bir piro-
teknik madde sınıfı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenleri tasarrufunda bulundurmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek teknik bilgiye, uygun ve
yeterli tecrübeye sahip personele sahip olmalı,

b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden
yapılabilmesini temin edecek şekilde, uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prose-
dürlerin açıklamaları, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri
arasında ayrım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve yöntemlere sahip olmalı,

c) Herhangi bir işletmenin boyutunu, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu
ürün teknolojisinin zorluk derecesini ve üretim sürecinin toplu ya da seri mahiyetini gerektiği
şekilde dikkate alacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlere sahip olmalıdır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik ve idari
görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm gerekli ekip-
man veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır.

(9) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personel aşağıda
belirtilen hususlara sahip olmak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini karşılayacak teknik ve mesleki eğitim,

b) Gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin gereksinimleri hakkında yeterli bilgi ve söz
konusu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için yeterli yetki,

c) Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine, uyumlaştırılmış standartlara ve ulusal
mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin gerekli bilgi ve kavrama gücü,

ç) Değerlendirmelerin yerine getirildiğini gösteren belge, kayıt ve raporları düzenleme
kabiliyeti.
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(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk de-
ğerlendirme görevlerini yerine getirecek personelin tarafsızlığını güvence altına almalıdır. Her-
hangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değer-
lendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan personelinin ücretleri gerçekleştirilen de-
ğerlendirme sayısına ve değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre Bakanlık
tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan so-
rumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık ile ilgili olan işler ha-
ricinde Ek II’ye veya ulusal mevzuatın yürürlüğe koyduğu herhangi bir hükme istinaden uy-
gunluk değerlendirme görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği
sağlar. Bu bilgiler ile ilgili mülkiyet hakları saklıdır.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına göre oluş-
turulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine ve ilgili standardizasyon faa-
liyetlerine katılmak veya uygunluk değerlendirme görevlerinden sorumlu çalışanlarının bu faa-
liyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak, bu grubun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan
idari kararlar ve belgeleri genel bir rehber kılavuz olarak kullanmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 26 – (1) Uyumlaştırılmış standartlar veya bunların kısımlarında ortaya ko-

nulan kriterler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde tanımlanan gereklilikleri kapsıyorsa ve
uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, söz ko-
nusu kuruluşun 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesi işlemi ile ilgili be-

lirli görevlerini herhangi bir yükleniciye veya bağlı bir kuruluşa yaptırması halinde, onaylanmış
kuruluş; şube, temsilcilik ve yüklenicinin 25 inci maddede belirtilen şartları karşılamasını sağ-
lamak ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşlar; şube, temsilcilik ve yüklenici tarafından gerçekleştirilen
görevlerle ilgili her türlü sorumluluğunu üstlenir.

(3) Faaliyetlerin şube, temsilcilik ve yükleniciye yaptırılması için müşterinin mutabakatı
gereklidir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar; şube, temsilcilik ve yüklenicinin nitelikleri ile ilgili değer-
lendirmelere ilişkin belgeleri ve onlar tarafından Ek II’ye göre gerçekleştirilen faaliyetlerle
ilgili belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Görevlendirme için müracaat
MADDE 28 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Bakanlığa, onaylanmış kuruluş

olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunur.
(2) Görevlendirme müracaatında, kuruluşun yetkin olduğunu belirttiği tüm uygunluk

değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modül/modüllerinin ve piroteknik mad-
de/maddelerinin listesi ve varsa 25 inci madde de belirtilen şartların uygunluk değerlendirme
kuruluşu tarafından karşılandığını doğrulayan TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon bel-
gesi bulunmalıdır.

Bildirim prosedürü
MADDE 29 – (1) Bakanlık, yalnızca 25 inci maddede belirtilen gereklilikleri yerine

getiren uygunluk değerlendirme kuruluşlarını bildirebilir.
(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılı-

ğıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi
Sistemi’ni kullanarak bildirir.
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(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili tüm detayları, ilgili uygunluk
değerlendirme modülü/modülleri, piroteknik madde/maddeleri ve ilgili kuruluşun yetkinliğini
doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Komisyon veya üye ülkeler tarafından iki hafta
içerisinde itiraz edilmediği durumlarda, bir onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunabilir.
Ancak, böyle bir kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak
kabul edilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir
kimlik kayıt numarası tahsis edilmesini müteakip Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş
olarak görevlendirir.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildirimi ile ilgili herhangi bir değişikliğin olması
halinde, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bu konuda bilgi verir.

Bildirimde yapılan değişiklikler
MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluşun 25 inci maddede belirtilen şartları karşılama-

dığı veya yükümlülüklerini yerine getiremediği Bakanlık tarafından tespit edilmesi ya da Ba-
kanlığa bu yönde bilgi verilmesi halinde, Bakanlık, şartları karşılayamama veya yükümlülükleri
yerine getirememe durumunun önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kısıtlayabilir,
askıya alabilir veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verebilir. Bakanlık bu durumda Ekonomi
Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bilgi verir.

(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış
kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun kendi isteğiyle faaliyet-
lerini sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının baş-
ka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde Bakanlığa su-
nulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz
MADDE 31 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan

veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Eko-
nomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği
bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini
talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü
maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların işlevsel yükümlülükleri
MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Ek II’ de belirtilen uygunluk değerlendirme

prosedürlerine göre uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir.
(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük

oluşturmaktan kaçınarak, orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları
faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir işletmenin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü,
organizasyon yapısını, söz konusu ürünün kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve
üretim sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını dikkate almalıdır. Ancak, bunu ye-
rine getirirken piroteknik maddenin bu Yönetmeliğin gereksinimleriyle uyumunu sağlamak
için gereken dikkat derecesi ve koruma seviyesini de göz önünde bulundurmak zorundadır.

(3) Uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşlar, uygunluk
değerlendirmesine tabi tutulan piroteknik maddeleri ve imalatçılarını tanımlamak için sicil nu-
maraları tahsis eder ve belge verdikleri piroteknik maddelerin sicil numaralarını gösteren bir
kayıt tutarlar.

(4) Onaylanmış kuruluş, imalatçı tarafından Ek I’ de düzenlenen temel gereklerin veya
ilgili uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik şartnamelerin karşılanmadığını belirlemesi
durumunda, imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve uygunluk belgesi
düzenlemez.
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(5) Uygunluk değerlendirme belgesi verilmesinin ardından, uygunluğun izlenmesi sü-
recinde onaylanmış kuruluş tarafından piroteknik maddenin artık uygun olmadığı belirlenmişse,
onaylanmış kuruluş imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve gerekirse uy-
gunluk belgesini askıya alır veya iptal eder.

(6) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin iste-
nen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar,
askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itiraz mekaniz-

masının mevcut olmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığa aşağıdaki durumlarda bilgi vermek

zorundadır:
a) Herhangi bir belgenin kabul edilmemesi, sınırlandırılması, askıya alınması veya iptal

edilmesi,
b) Görevlendirmenin kapsamı veya koşullarını etkileyen herhangi bir husus,
c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi

bir bilgi talebi,
ç) Talep üzerine, görevlendirmeleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendir-

me faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ve bir işin yükleniciye verilmesi dâhil diğer faaliyetler.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, aynı piroteknik maddeler üzerinde benzer uygunluk değer-

lendirme faaliyetleri yürüten, bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş diğer onaylanmış kuru-
luşlara, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili sonuçları ve talep halinde olumlu
uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri sunarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 35 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki onaylanmış kuruluşlara iliş-

kin koordinasyon ve işbirliği çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri
vasıtasıyla katılmasını sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Korunma Önlemleri

Piroteknik maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 36 – (1) Bakanlık, piroteknik maddelerin yalnızca amacına uygun bir şekilde

saklanması ve kullanılması, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi halinde pi-
yasaya arz edilmesini sağlamak amacıyla uygun tüm önlemleri alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki piroteknik maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden piroteknik maddelerle ilgili prosedür
MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan herhangi bir pirotek-

nik maddenin insan sağlığı ve güvenliğine veya çevrenin veya kamu yararının korunması açı-
sından risk teşkil ettiğine dair yeterli sebebin olması halinde, söz konusu piroteknik maddeyi
bu Yönetmelikte belirtilen tüm ilgili şartları kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar.
İlgili iktisadi işletmeci, bu amaç doğrultusunda, gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar:

a) Yapılan değerlendirme sonucunda, Bakanlık, söz konusu piroteknik maddenin bu
Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uymadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle riskin
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mahiyeti ile ilgili olarak ilgili iktisadi işletmecinin piroteknik maddeyi söz konusu gerekliliklere
uygun hale getirmek için tüm uygun düzletici önlemleri almasını, gerekli görülmesi halinde
makul bir süre içerisinde piroteknik maddeyi piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep
eder.

b) Bakanlık, konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
c) Bu fıkrada belirtilen önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke ile sınırlı olmadığını düşündüğü takdirde, de-

ğerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm
piroteknik maddelerle ilgili uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmeci birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici
tedbirleri almadığı takdirde Bakanlık, söz konusu piroteknik maddelerin piyasada bulundurul-
masının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için
her türlü geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi
ülkeleri derhal bu önlemler konusunda bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgiler; tüm mevcut detayları, özel-
likle de uygunsuz piroteknik maddenin tespit edilebilmesi için gerekli verileri, piroteknik mad-
denin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu riskin mahiyetini, alınan önlemlerin
mahiyeti ve süresini ve ilgili iktisadi işletmeci tarafından sunulan açıklama ve savunmaları içe-
rir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kay-
naklanmadığını belirtmelidir:

a) Piroteknik maddenin, insan sağlığı, güvenliği veya bu Yönetmelikte belirtilen diğer
kamu yararının korunması ile ilgili gereklilikleri karşılayamaması,

b) Uygunluk varsayımı içeren 16 ncı maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış stan-
dartlardaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından
iletilen bilgiye istinaden, ilgili piroteknik maddenin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul
ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz edi-
yorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere
gecikmeksizin bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir AB üyesi ülke veya Ko-
misyon tarafından dördüncü fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç aylık süre
içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu piroteknik madde ile ilgili olarak, piroteknik maddenin piya-
sadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü
MADDE 38 – (1) 37 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incele-
mede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, tedbir yürürlükten
kaldırılır.

Sağlık veya güvenlik açısından risk arz eden mevzuata uygun piroteknik maddeler
MADDE 39 – (1) 37 nci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmelerde

piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmakla birlikte insan sağlığı, güvenliği ve diğer
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kamu yararının korunması hususlarına karşı risk arz ettiğinin belirlenmesi halinde, Bakanlık
ilgili iktisadi işletmeciden, bahsedilen piroteknik maddeyi piyasada bulundurduğunda bu riski
arz etmemesi için tüm gerekli önlemleri almasını talep eder. Gerektiği durumlarda söz konusu
riskin mahiyetine bağlı olarak, piroteknik maddenin piyasadan çekilmesi veya makul bir süre
içinde geri çağrılması istenebilir.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu söz konusu piroteknik madde ile ilgili
düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen düzeltici tedbire ilişkin, Ekonomi
Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilen-
dirme, mevcut bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili piroteknik maddenin tanımlanması için gerekli
olan bilgiyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımını ayrıca ülkede alınan tedbirin
süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 40 – (1) 37 nci madde saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki bulgulardan birinin

tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğu sona er-
dirmesini ister:

a) CE işaretinin, “CE” işareti Yönetmeliğine veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine
aykırı bir şekilde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması,
c) Onaylanmış kuruluşun imalat kontrol aşamasına müdahil olduğu durumlarda, kuru-

luşun kimlik kayıt numarasının iliştirilmemiş veya uygun iliştirilmemiş olması,
ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,
d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması,
e) Teknik dosyanın bulunmaması ya da eksik olması,
f) 8 inci maddenin altıncı fıkrası veya 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil-

gilerin mevcut olmaması, yanlış olması ya da eksik olması,
g) 8 inci veya 12 nci maddelerde belirtilen herhangi başka bir idari gerekliliklerin yerine

getirilmemesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu

piroteknik maddenin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek için veya piya-
sadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında

4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 28/6/2013 tarihli ve 2013/29/AB sayılı Piroteknik

Maddelerin Piyasada Bulundurulmaları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

(2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MSG: 2016/15)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş
olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA),
29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği
(2014/32/AB)’nin EK-III’ünde yer alan Su Sayaçları (MI-001), EK-IV’ünde yer alan Gaz Sa-
yaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları (MI-002), EK-V’inde yer alan Aktif Elektrik Enerji
Sayaçları (MI-003) konusunda; EK-II’sinde yer alan Modül B: AB Tip İncelemesi, Modül D:
İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, Modül F: Ürün
Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile Modül H1: Tam Kalite Güvencesini ve
Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamlarında onaylanmış ku-
ruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2014/9) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 293)

BİRİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22, 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişik-
likler ile 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen
yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin in-
dirim uygulamasına yönelik hususları düzenlemektir.

Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, 193 sayılı Kanunun mülga

33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu dü-
zenleme 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“Yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim:
MADDE 33 – Bu Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi

ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işve-
renlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri
ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi
uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın
%85’inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki
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müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına
ait asgari ücretin safi tutarının bu Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin bi-
rinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilir.

Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen vergilerin, bu
maddede yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya ku-
rumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanır.

Bu maddede yer alan %85 oranını, hizmet alanları itibarıyla veya kazanç tutarına bağlı
olarak ayrı ayrı veya birlikte %50’ye kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar
Kurulu, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.”

Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine
ilişkin indirim uygulaması

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numa-
ralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan
indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç ol-
mak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet
erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan
vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85’inin yurt dışından elde edilmiş
olması ve fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her
bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının 193 sayılı
Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla
çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilebilecektir.

(2) Yurt dışına hizmet veren işletmelerin, istihdam ettikleri personelin ücretlerine ait
stopaj indiriminden yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmaları gerek-
mektedir:

a) Münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri
işleme, veri analizi hizmetleri.

b) İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki
eğitim alanlarında yürütülen hizmetler.

c) İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri.
(3) Mükellefler, işletmelerinde ikinci fıkrada belirtilen hizmetlerden sadece birisini ve-

rebilecekleri gibi şartları taşımak kaydıyla birden fazlasını da verebileceklerdir.
(4) Söz konusu hizmetlerin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve

iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi gerekmektedir.
(5) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (ğ) bendinde yer alan kazanç indiriminden yararlanmalarına ilişkin esaslar 31/12/2012
tarihli ve 28514 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Ge-
nel Tebliği (Seri No:7)’nde yer almaktadır.

İndirimden faydalanma şartları
MADDE 4 – (1) İndirimin hesabında, 193 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belir-

tilen faaliyet alanlarında istihdam edilen hizmet erbabının ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
stopaj vergisi esas alınacaktır. Bu tutardan, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak
ayına ait asgari ücretin safi tutarının, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi
tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsuba
konu edilecektir.

(2) İndirimden aşağıdaki şartlar dahilinde faydalanılacaktır:
a) 3 üncü maddede sayılan alanlarda faaliyette bulunan işverenlerin bu faaliyetlerinden

sağladığı hasılatın %85’inin yurt dışından elde edilmiş olması gerekmektedir.
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1) Toplam hasılatın %85'inin yurt dışından elde edilmiş olduğu, her hesap dönemi so-
nundaki gelir tablosunda yer alan yurt içi ve yurt dışı net satışlara ilişkin tutarlar esas alınarak
tespit edilecektir. Yurt dışından elde edilen hasılatı, toplam hasılatın içindeki oranı %85’ in al-
tında kalan işletmelerin indirimden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

2) İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen faaliyetlerin
birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak hasılatın tespiti açısından, kayıtların ayrı ayrı
izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde
tutulması gerekir.

b) İndirimin hesabında, münhasıran indirim kapsamında bulunan faaliyetlerde istihdam
edilen ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ilişkin ücretler esas alınacak olup fiilen söz
konusu işlerde istihdam edilmeyenler ile destek personeline ait ücretler dolayısıyla indirimden
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

c) Fatura veya benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteri (yurt dışı mukimi kişi veya ku-
rum) adına düzenlenmesi gerekir. Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile
ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin
ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nede-
niyle, hizmet bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda
da indirimden faydalanılabilecektir.

ç) Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt
dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki
faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. İlgili Bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetleri fiziki olarak Türki-
ye’de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerek-
mektedir.

İndirim tutarı
MADDE 5 – (1) Mükelleflerin, indirim kapsamında bulunan faaliyetlerinden kaynak-

lanan ücret ödemelerini ait olduğu dönemin muhtasar beyannamesine dahil etmeleri ve bunlara
ilişkin olarak hesaplanan gelir stopaj vergilerini faaliyetin yapıldığı yıl içinde ödemeleri ge-
rekmektedir.

(2) İndirim tutarı, faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının,
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer
alan oranla çarpılmasıyla bulunan tutardır.

(3) Hizmet erbabının ücretlerine öncelikle 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ve
4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre belirlenen asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

(4) İndirim tutarı, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan vergi tutarından,
mahsup edilecektir.

(5) İndirim tutarı her bir hizmet erbabı için ayrı ayrı ve her bir yıl için şartların gerçek-
leşip gerçekleşmediğine bağlı olarak hesaplanacaktır.

(6) Bu indirimden, bu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, faaliyetin ya-
pıldığı takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten
sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyannameler üzerinden tahakkuk eden
vergilerden mahsup edilmek suretiyle yararlanılacaktır. Örneğin, 2017 yılına ilişkin olarak faa-
liyet gösteren ve indirim uygulamasına ilişkin şartları haiz olan bir gelir vergisi mükellefi, 2018
yılı Nisan vergilendirme döneminden 2019 yılı Mart vergilendirme dönemine (bu dönemler
dahil) indirim uygulamasından yararlanabilecektir. 2018 yılında da mezkur şartların gerçek-
leşmesi durumunda müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimden yararlanılabileceği ta-
biidir.

(7) İndirim uygulaması üç ayda bir muhtasar beyanname veren mükellefler için Nisan,
Mayıs, Haziran vergilendirme dönemine ilişkin olarak Temmuz ayında verilecek muhtasar be-
yannameler üzerinden tahakkuk eden toplam vergiler üzerinden yapılabilecektir.
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(8) İndirim uygulamasına konu hak kazanılmış tutarların herhangi bir sebeple muhtasar
beyanname üzerinden mahsup edilememesi durumunda mahsup edilemeyen tutarların, takip
eden vergilendirme dönemlerinde de muhtasar beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergi-
lerden mahsubu mümkündür.

Bildirim ve beyan
MADDE 6 – (1) Yurt dışına hizmet veren işletmelerden indirim şartlarını taşıyanlarca,

indirim tutarının hesaplaması amacıyla istihdam ettikleri hizmet erbabının (destek personeli
hariç) bilgileri ile hizmet erbabının ücretleri, tevkif edilen vergi ve indirim tutarına ilişkin bil-
gilerin yer aldığı, Ek-1’deki “Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına
İlişkin Bildirim” doldurulacaktır.

(2) Birinci fıkradaki bildirimin, gelir vergisi mükellefleri için faaliyetin yapıldığı yılı takip
eden yılın Mart ayında verilecek muhtasar beyanname (Üç ayda bir muhtasar beyanname veren
mükellefler için Nisan ayında), kurumlar vergisi mükellefleri için faaliyetin yapıldığı hesap
dönemini takip eden yılın dördüncü ayında verilecek muhtasar beyanname ekinde, e-beyanname
şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda, diğer mükelleflerce kağıt ortamında yetkili
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Özel hesap dönemi uygulayan mükellefler için bildi-
rimin verilme süresi, özel hesap dönemi dikkate alınarak belirlenecektir.

(3) 193 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında yurt dışına hizmet veren işletme-
lerde indirilecek tutarlar, aylar itibarıyla söz konusu bildirimin “Mahsup Edilecek Tutara İlişkin
Bilgiler” bölümünde gösterilecektir. Bu bölümün son sütununda yer alan genel toplam tutarı,
muhtasar beyannamenin “Matrah ve Vergi Bildirimi” Tablosunun “Mahsup Edilen Vergiler”
bölümünün 25 numaralı “GVK’nın 33 üncü maddesi kapsamında mahsup edilecek kesinti tu-
tarı” satırına aktarılacaktır.

(4) Vergi dairelerince, indirim talebinde bulunan mükelleflerin yıl içinde her vergilen-
dirme dönemi itibarıyla ücretler üzerinden tevkif ettikleri vergilerin beyan edilip edilmediği
ile ödenip ödenmediği hususları kontrol edilecektir.

ÖRNEK 1: 2017 yılında, yurt dışına mimarlık hizmeti veren (A) firması, toplam hası-
latının %85'ini yurt dışından elde etmiş ve indirime ilişkin diğer şartları da sağlamıştır. (A) Fir-
masının 2017 yılında aylık 5.000 TL ücret ödediği bekâr hizmet erbabına ilişkin vergilendirme
ve indirim uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

(*) Bekâr hizmet erbabı için, 2016 yılına ilişkin rakam dikkate alınmıştır.
(**) Hesaplamalarda 2017 yılına ait asgari ücret belli olmadığından 2016 yılında

uygulanan 1.647 TL brüt asgari ücret ile 1.399,95 TL asgari ücretin vergi matrahı esas alın-
mıştır.
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(A) Firması, 2018 yılının Mart ayı içinde verdiği muhtasar beyanname ekinde, Ek-1’de-

ki bildirimi vergi dairesine vermiştir. Vergi dairesince de gerekli kontroller yapılarak indirime

ilişkin şartların mevcut olduğu anlaşılmıştır.

(A) Firmasının, 5.000 TL ücret alan hizmet erbabı için indirimden yararlanacağı tutar

en fazla 209,99 TL olacaktır.

(A) Firması, indirim tutarı olan 209,99 TL’yi 2017 takvim yılına ilişkin yıllık gelir ver-

gisi beyannamesinin verildiği aydan sonraki vergilendirme dönemi olan Nisan 2018 dönemine

ilişkin olarak Mayıs ayında verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden

mahsup edecektir.

ÖRNEK 2: Bay (D), 2017 yılında yurt dışına yazılım hizmeti veren (B) A.Ş.’de asgari

ücretle çalışmaktadır. Bay (D), evli ve 2 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

(B) A.Ş. toplam hasılatının %85'ini yurt dışından elde etmiş indirime ilişkin diğer şart-

ları da sağlamıştır. (B) A.Ş.’nin 2017 yılı Şubat ayında asgari ücret ödediği hizmet erbabına

ilişkin vergilendirme ve indirim uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

(*) Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu hizmet erbabı için, 2016 yılına ilişkin rakam dikkate

alınmıştır.

(**) Hesaplamalarda 2017 yılına ait asgari ücret belli olmadığından 2016 yılında uy-

gulanan 1.647 TL brüt asgari ücret ile 1.399,95 TL asgari ücretin vergi matrahı esas alınmıştır.

Anılan şirket, 2018 yılının Nisan ayında verdiği muhtasar beyanname ekinde, Ek-1’deki

bildirimi vergi dairesine vermiştir. Vergi dairesince de gerekli kontroller yapılarak indirime

ilişkin şartların mevcut olduğu anlaşılmıştır.

(B) A.Ş.’nin, asgari ücretli olan hizmet erbabı için indirimden yararlanacağı tutar en

fazla 24,07 TL olacaktır.

(B) A.Ş. indirim tutarı olan 24,07 TL’yi, 2017 takvim yılına ilişkin kurumlar vergisi

beyannamesinin verildiği aydan sonraki vergilendirme dönemi olan Mayıs 2018 vergilendirme

dönemine ilişkin olarak Haziran ayında verdiği muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden

vergiden mahsup edecektir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Yasal düzenleme
MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 22 nci

maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (2) nu-
maralı fıkra eklenmiştir.

“Menkul Sermaye İratlarında:
MADDE 22 – 1. Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir

sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu is-
tisnadan yararlananların (Bu maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar da-
hil) vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanma-
dan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları halinde, ayrılma tarihinde yapılan öde-
melerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı ben-
dinin (a) alt bendine göre tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan
hükümlere uyulur.

2. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendi ile aynı fık-
ranın (16) numaralı bendinin (c) alt bendi kapsamında yapılan ödemeleri, sigorta süresi onyıl
ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için
yatırdıkları kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun kapsamında
bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet
eden irat tutarı dahil) gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutarlar üzerinden 94 üncü
maddenin birinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerine göre tevkifat yapılmaz. Şu kadar
ki; bu istisnadan yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak
üzere, ödeme alarak on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları
halinde, bu fıkraya göre istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin kaynağına göre 94 üncü
maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendi veya aynı fıkranın (16) numa-
ralı bendinin (b) alt bendi için belirlenen oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır. İrat tutarlarının
tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere uyulur.

…”
Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelere ilişkin istisna uygulaması
MADDE 8 – (1) Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir

sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Sigorta süresi on
yıldan daha az olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler ise gelir vergisi is-
tisnası kapsamı dışında bulunmaktadır.

(2) Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından
on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde yapılan ödemelere gelir vergisi istisnası uygulanma-
yacak olup, söz konusu ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı gereği %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

(3) Tevkifat, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden yapıla-
cak olup söz konusu irat tutarı; 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde belirtildiği üzere varsa
fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar in-
dirilerek hesaplanacaktır.

(4) Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde
ise söz konusu irat tutarları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

ÖRNEK 3: Bayan (A) 31/10/2016 tarihinde akdetmiş olduğu 15 yıl süreli tek primli
yıllık gelir sigortasını üç yıl sonra sonlandırarak sistemden ayrılmış olup kendisine ödenen
70.000 TL’nin içerdiği 20.000 TL’lik irat tutarı üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre % 15 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılması gerekmektedir.
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Tek primli yıllık gelir sigortalarına yapılan aktarımlarda istisna uygulaması
MADDE 9 – (1) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve

emeklilik şirketlerinden; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ve vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar ile bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik
hakkı kazananlar ve bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrı-
lanlar kendilerine yapılan ödemeleri sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek
primli yıllık gelir sigortalarına yatırdıkları takdirde, bu sigortalar için yatırılan kısma tekabül
eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesa-
bına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)
gelir vergisinden müstesnadır.

(2) Aktarım nedeniyle gelir vergisinden istisna edilen irat tutarı; 193 sayılı Kanunun
75 inci maddesinde belirtildiği üzere, sigorta poliçelerinden yapılan aktarımlarda varsa fesih
ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek
hesaplanacaktır. Bireysel emeklilik sisteminden yapılan aktarımlarda ise istisna edilen irat tu-
tarı, hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından,
(varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak
edilen kısmı indirilerek hesaplanan tutar olacaktır.

(3) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şir-
ketleri tarafından; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenmesi gereken ancak tek primli yıllık gelir si-
gortasına aktarım nedeniyle gelir vergisinden istisna edilen irat tutarları üzerinden 193 sayılı
Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre tevkifat yapılma-
yacaktır.

(4) Bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat,
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılması gereken ancak tek primli
yıllık gelir sigortasına aktarım nedeniyle gelir vergisinden istisna edilen irat tutarları (4632 sa-
yılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu
olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) üzerinden de 193 sayılı Kanunun 94 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendine göre tevkifat yapılmayacaktır.

(5) Tevkifat yapılmaması için aktarım yapılan tek primli yıllık gelir sigortasının sigorta
süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olmalıdır. Dolayısıyla, sigorta süresi on yıldan daha az
olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yapılan aktarımlar nedeniyle söz konusu gelir vergisi
istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

(6) Katılımcıların aktarım sonrasında tek primli yıllık gelir sigortalarından on yıl ta-
mamlanmadan ödeme alarak ayrılmaları halinde ise, 193 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin
(2) numaralı fıkrasına göre istisna edilen tutarlar üzerinden, sigorta poliçelerinden yapılan ak-
tarımlarda 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre
2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %15 oranında, bireysel emeklilik sisteminden
yapılan aktarımlarda ise 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt
bendine göre 13/8/2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği % 10 ora-
nında tevkifat yapılır.

(7) Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde
ise söz konusu irat tutarları üzerinden tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.

ÖRNEK 4: Bay (B), 31/1/2006 tarihinde akdetmiş olduğu bireysel emeklilik sözleş-
mesi ile ilgili olarak sistemde 1/9/2016 tarihi itibarıyla oluşan 56.000 TL’lik birikim tutarını,
toplu ödeme şeklinde alarak bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak yerine, sigorta süresi
ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortasına aktarmıştır.

Bay (B)’nin bireysel emeklilik sisteminden aldığı 56.000 TL ödeme içindeki irat tutarı
15.000 TL olup, bu tutar üzerinden ilgili bireysel emeklilik şirketince 193 sayılı Kanunun 94
üncü maddesine göre %5 oranında uygulanması gereken tevkifat, söz konusu istisna uygula-
ması nedeniyle yapılmayacaktır.

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   2 Ekim 2016 – Sayı : 29845



Bay (B)’nin akdetmiş olduğu tek primli yıllık gelir sigortasını on yıl tamamlanmadan
sonlandırması halinde aktarım nedeniyle istisna tutulan 15.000 TL üzerinden 193 sayılı Kanu-
nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında
%10 oranında tevkifat yapılacaktır. Bay (B)’nin sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılması halinde ise 15.000 TL üzerinden herhangi bir tevkifat yapılması
söz konusu olmayacaktır.

Geçiş dönemi uygulaması
MADDE 10 – (1) 193 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan

değişikliklerin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş tek primli yıllık gelir sigortası sözleşme-
lerine ilişkin olarak yapılan ödemeler bakımından, 193 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrasında 6728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümler uygulanacaktır.

(2) Dolayısıyla, 9/8/2016 tarihinden önce akdedilmiş tüm tek primli yıllık gelir sigortası
sözleşmelerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Söz
konusu istisna uygulamasında sigorta süresinin ve poliçenin sonlandırılma tarihinin önemi bu-
lunmamaktadır.

ÖRNEK 5: Bay (C), 1/3/2013 tarihinde akdetmiş olduğu on yıl süreli tek primli yıllık
gelir sigortasını üç yıl sonra sonlandırarak sistemden ayrılmıştır. Kendisine ödenen 120.000
TL’nin içerdiği 20.000 TL’lik irat tutarının tamamı gelir vergisinden istisna olup bu tutar üze-
rinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi kapsamında
herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret İstisnalarına İlişkin Düzenlemeler

Ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler
MADDE 11 – (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) nu-

maralı bendinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara tabi olarak çalı-
şanlara ödenen ücretlerin çalışılan süre esas alınarak; en yüksek Devlet memuruna ödenen en
yüksek emekli, maluliyet, dul ve yetim aylık tutarı kadar olan kısmı vergiden istisna edilecektir.
Bu tutardan fazla ödenen kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

(2) 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde
6728 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde
belirtilen sandıklara tabi olarak çalışanlara ödenen emekli ikramiyeleri ve tazminatların topla-
mının çalışılan süre esas alınarak; en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek tazminat,
yardım ve toptan ödeme tutarı kadar olan kısmı vergiden istisna edilecektir. Bu tutardan fazla
ödenen kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin
(14) numaralı bendi, (a) ve (b) alt bentler olarak yeniden düzenlenmiştir. Anılan (a) alt bendi
ile “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında
çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak
ödediği ücretler.” şeklindeki mevcut düzenleme aynı şekilde korunmuş olup söz konusu bent
hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamalara 9/2/1986 tarihli ve 19014 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 147)’nde yer verilmiştir.

(4) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinin
(b) alt bendinde yapılan düzenlemeyle, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mü-
kellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel
yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet
erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;"in gelir
vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
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a) 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde, bölgesel yönetim merkezi
faaliyetleri; yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim
stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi,
finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi,
laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordi-
nasyon ve yönetim hizmeti sağlanması olarak açıklanmıştır.

b) Bölgesel yönetim merkezlerine istisna hükmünün uygulanabilmesi için aşağıdaki
şartların mevcut olması gerekmektedir:

1) İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye'de kanuni ve iş mer-
kezinin bulunmaması (Türkiye'de kanuni ve iş merkezi bulunmayan kurumların ise tam mü-
kellef oldukları Devlette hangi statüyü taşıdıkları, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı her-
hangi bir iktisadi işletmelerinin varlığı ya da yokluğu önem taşımayacaktır.).

2) Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı (ücretli) ve yapılan ödemenin
ücret olması.

3) Dar mükellef kurumun ücret ödemesi yaptığı hizmet erbabının Ekonomi Bakanlı-
ğından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde faaliyet izni kapsamında
istihdam edilmesi.

4) Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun
yurt dışı kazançlarından karşılanması.

5) Ücretlerin döviz olarak ödenmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

6728 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenleme
MADDE 12 – (1) 6728 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde 28/6/2001 tarihli ve

4697 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci mad-
desinin uygulamasında, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı
ve 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bentlerinin parantez içi hükmünde yer
alan istisna tutarının hesaplanmasında, 30 yıldan aşağı olmamak üzere prim yatırılan sürelerin
dikkate alınacağı belirtilmiştir.

(2) 4697 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin uygulamasında, 193 sayılı Kanunun
23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi ile 25 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (3) numaralı bendi kapsamında yapılacak ödemelere uygulanacak istisna tutarının hesa-
bında, en yüksek Devlet memuruna 30 yıl dikkate alınarak yapılan en yüksek ödeme tutarı dik-
kate alınacaktır. Katılımcının 30 yıldan daha fazla süre ile prim yatırmış olması halinde fiilen
prim yatırılan süreye bağlı olarak yapılan ödeme tutarı istisnanın hesaplanmasında esas alına-
caktır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin;
a) Birinci bölümünün 1 inci maddesi hariç diğer hükümler 1/1/2017 tarihinde,
b) İkinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan hükümler 9/8/2016 tarihinden geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde,
c) Üçüncü bölümünde yer alan hükümler 1/9/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ya-

yımı tarihinde,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/14 
KARAR NO : 2016/196 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

13/05/2016 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, 10.000 TL ADLİ PARA, 
BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası 
ile cezalandırılan Ahmet ve Şengül oğlu, 12/09/1974 doğumlu, Konya, Beyşehir, Karadiken 
mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ ÇALIŞKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış. Gerekçeli Karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8269 
—— • —— 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No: 2016/42 
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 27/06/2016 tarihli kararı ile sanık SERDAR MEREDOV hakkında; 
Sanık hakkında atılı suçtan açılan kamu davasında sanığın mahkumiyetine yeterli 

derecede her türlü şüpheden uzak kesin - inandırıcı delil ve emare bulunmadığı, "şüphe sanık 
lehine yorumlanır" şeklindeki Ceza Hukuku Genel Prensibi de gözetilerek, yüklenen suçun sanık 
tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK.nun 223/2-e maddesi 
gereğince BERAATİNE, kararı verildiği, 

Mahkememiz kararının Kuştepe Mah. Antikacılar Arkası Sokak No: 43 İstanbul adresli 
sanık Akmyradowiç ve Taçnabat oğlu 1977 Türkmenistan D.lu sanık SERDAR MEREDOV tüm 
aramalara rağmen bulunamamıştır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE'DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8474 
—— •• —— 

İstanbul Anadolu 3. Çocuk Mahkemesinden: 
Dosya No: 2014/71 
Güveni kötüye kullanma suçundan sanık RAMAZAN (RÜZGAR) DÜZGÜN hakkında 

açılan kamu davasının 25/09/2014 tarih ve 2014/71 Esas, 2014/835 karar sayılı ilamı ile 6 Ay 20 
Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, SSÇ Ramazan (Rüzgar) Düzgün tüm 
aramalara rağmen bulunamamış ve Mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihiden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına Karar 
verilmiş olup, 

İlan olunur. 8083 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/410 

KARAR NO : 2016/320 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Denizli, 

Akköy (Kapanan), Dokuzkavaklar mah/köy nüfusuna kayıtlı Kadir ve Gülhanım oğlu, 30/06/1963 

doğumlu, HÜSEYİN CANSEVER hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 

5607 sayılı yasanın 3/2, 4/2, TCK.nun 62, 52/2 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 

30.000,00.-TL. Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa 

hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 30.000,00.-TL. adli para cezasının miktarı ile sanığın 

ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine, 

taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 

ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, sanığa verilen hapis 

cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının a, b, 

c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 

hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/3 maddesi uyarınca 

hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 

yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine kadar, 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas ve 2015/85 karar sayılı 

kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek yoksun bırakılmasına, sanıklardan ele geçirilen ve 

yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan toplamı kaçak eşyaya mahsus tespit varakalarında 

yazılı eşyaların müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 

54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Adli emanetin (Lalapaşa CBS'nın) 2011/1 Esas 

sırasında kayıtlı JX64576002 NOLU TIR KARNESİ DİP KOÇANLI OLARAK, ASILLARI VE 

EKLERİ'nin dosyada delil olarak saklanmasına, karar kesinleştiğinde suretleri dosyaya alınarak 

sahiplerine iadesine dair verilen hüküm sanık HÜSEYİN CANSEVER'e tebligat ve yazışmalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasına 1 ay süre 

ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8304 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından: 
ESAS NO : 2013/67 
KARAR NO : 2015/28 
KARAR TARİHİ : 14 Nisan 2015 
OLAY : TSK bünyesinde illegal yapılanma iddiaları 
ŞÜPHELİ : Vehbi DURU – Yıldırım ve Emine oğlu, 10.03.1964 doğumlu 

Mersin, Bozyazı, Gürlevik Köyü nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik No: 
18920213264 

KARAR ÖZETİ :  
İsnat konusu eylemler bağlamında şüphelilerin belirli bir suç işlemek amacıyla bir araya 

geldiklerine, birlikte hukuk dışı hareket ettiklerine, devamlılık arz eder şekilde sistemli ve hukuk 
dışı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde olduklarına dair somut, inandırıcı ve yeterli delil 
bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından "TSK Bünyesinde İllegal Yapılanma iddiaları" 
olayı ve tüm şüpheliler hakkında CMK'nın 172'nci ve 353 Sayılı Kanunun 107'nci maddeleri 
uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının 
teşkilatında olduğu askeri mahkemeye yer itibariyle en yakın askeri mahkemeye (Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi) itiraz yolu açık olmak üzere KOVUŞTURMAYA YER 
OLMADIĞINA karar verilmiş, bugüne kadar bilinen adreslerinden bulunamaması, yapılan 
araştırmada herhangi bir adresine ulaşılamaması, MERNİS'te de kayıtlı adresinin olmaması 
nedenleriyle karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 
devamı maddeleri uyarınca sözü geçen kararın kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan 
tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 

 7998 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI DEPO MÜDÜRLÜĞÜ’NDE MEVCUT VE 

AYNI KİRİŞLER ÜZERİNDE BULUNAN 20 TON VE 5 TON KALDIRMA  
KAPASİTELİ İKİ VİNCİN BAKIMI, ONARIMI VE GEREKLİ  

TADİLATLARIN YAPILMASI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/378856 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR / AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr. (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Depo 

Müdürlüğü’nde mevcut ve aynı kirişler üzerinde bulunan 20 ton ve 5 ton kaldırma kapasiteli iki 
vincin bakımı, onarımı ve gerekli tadilatların yapılması işi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale tarihi olan 27/10/2016 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8519/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 2016 – Sayı : 29845 

 

TİCARET ALANI VE OTOPARK YAPTIRILACAKTIR 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İhalenin Konusu :  
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı; Ünye İlçesi Atatürk Mahallesi 

sınırları içerisinde 287 ada, 37 - 38 - 54 - 58 - 59 parseller ile ihdas sonucu oluşacak parsellerde 
kayıtlı taşınmazlar üzerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan veya Yüklenicisi 
tarafından teklif edilen ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun bulunan avan projeye göre 
mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanıp 
İdareye onaylattırılarak; işletme hakkının Yükleniciye bırakılması; tapuya 30 yıl süre ile sınırlı 
ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan Ticari Alan, 
Teras ve Otoparkın kullandırılmasından dolayı Yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye 
kira + pay verilmek şartıyla, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda Ordu Büyükşehir 
Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 
2.1. İdarenin Adı  : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 
2.4. İletişim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  
2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak 
No:2/2 Altınordu/ORDU) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 14/10/2016 Cuma günü Saat :10:00 
2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 
3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  
İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli 90.000,00 TL + KDV, 30 yıllık tahmini 

kira bedeli ise 2.700.000,00 TL + KDV dir. Geçici Teminat miktarı ise 30 yıllık tahmini kira 
bedelinin %3’ü olan 81.000,00 TL’dir. İhaleye konu taşınmazın, Yüklenicinin alt kiracılara 
kullanımına vermesi nedeniyle elde edeceği gelirlerden İDARE’ye verilecek olan payın yıllık 
oranı en az; 

1. Dönem (1-10 yıl) % 5 +KDV 
2. Dönem (11-20 yıl) % 7 +KDV 
3. Dönem (21-30 yıl) % 9 +KDV 
Olup; İhalede yansıma (artırım) bu oranlar üzerinden yapılacaktır. Dönemler için 

birbirinden farklı artış oranları teklif edilmeyecektir. 
4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı: 
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 
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5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
A) Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi, 2. Nüfus Kayıt Örneği, 3. T.C. kimlik 

numaralı nüfus cüzdanı sureti, 4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için 
telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince 
hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi 
veya banka teminat mektubu, 8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya 
Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan 
belgelerden sadece biri, 9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli 
Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 5- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16. maddelerindeki 
istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından 
sağlanabilir.) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, 
ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket 
kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır, 10. Vekâleten katılması halinde 
istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter 
tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği, 11. İhaleye iştirak eden tarafından her 
sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 12. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi 
itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 13. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi 
Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 14. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İhalelere katılmaktan 
yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif 
sahibinin yazılı beyanı. 17. İhale döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 18. İştirakçinin 
resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya 
noter tasdikli sureti. İştirakçi ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi 
halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve 
taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: a) İstekli 2014 ve 
2015 yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali 
müşavir imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az 
% 25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu 
kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu. 

B) Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için 
telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 3. İhalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Türkiye de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 4. 2886 Sayılı 
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D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 5. Şartnamede belirlenen 
geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde 
istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili 
mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 
13- 14- 15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket 
kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin 
tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. 
7. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8. İhale 
döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan 
tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekilerin görevlerini belirtilen son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 
hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli 
örneği. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekir.) 11. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla 
alınmış belge. 12. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk 
ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 
taahhütname. 14.İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 15. İhaleye 
iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 16. Tüzel kişiliğin resmi 
kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli sureti. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, 
ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt 
ettiğini beyan edecektir.) 17. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az % 30 
hisse sahibi ortak veya ortakların Mali durum bildirisi ve belgeler: a) İstekli 2014 ve 2015 
yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali müşavir 
imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin, Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az % 25’i 
(yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu 
kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 
ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 
saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 
halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 
ilan olunur. 8556/1-1 
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FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT  
YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi 

Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle 
ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 
 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 

Toplam 
Arsa Alanı 

(m2) Emsal 

İSTANBUL PENDİK FEVZİ 
ÇAKMAK --- 0 4673 21.361,18 2,00 

 
3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 20 Ekim 

2016 tarih Perşembe günü, saat 10:00’da “Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No:11 
Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Batı mahallesi 23 Nisan 
caddesi No:11 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet 
binasındaki, Etüd Proje Müdürlüğünden 950,00 (dokuzyüzellilira) TL. bedel ödenerek 
alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 
parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm brüt alanı toplamı 
baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar olan %45 üzerinden yapılacak olup ihale toplam 
bağımsız bölüm bürüt alanına nisbeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı oranı teklif eden 
istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde 
çözülmesi esas alınacak olup, daire m² leri bürüt ortalama 90 ila 100 m² arasında olacaklardır. 
Belediyeye kalacak konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, 
arsa geometrisi gibi hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. 
Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare 
sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm 
daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. Taşınmaz üzerinde 
halihazırda mevcut olan ruhsata aykırı olarak önceki dönemlerde yapılan yapıların 
kaldırılmasından itibaren (kentsel dönüşümden kira alımı süreci sonrasında) inşaatın geçici 
kabulüne kadarki süre içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü ölçülerde kira 
yardımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri 
vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme 
süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişkliklerinden kaynaklı emsal 
değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare 
sonucunda değiştirilebilecektir. Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire 
yaparak idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun 
biçimde yapacaktır. Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme 
kullanacak olup,  kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, 
elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 28.837.593,00. 
(yirmisekizmilyonsekizyüz otuzyedibinbeşyüzdoksanüçlira) TL.’dir. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
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B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 
ile imza sirküleri,  

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 
oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 
imza sirküleri, 

H. İşe ait şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat, 
İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 
sözleşmesi, 

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 
alınmış belge, 

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 
L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 
M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 
N. İşe ait şartnamenin 7nci ve İlanın 8nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip 

olduğuna dair belge, 
O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 
P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 
yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

• 1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi) 
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi  
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi 
• 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı 
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri 
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli harita teknikeri 
8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 
A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 
teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 
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alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 
veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 
(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması 
gerekir. 

B. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim belgesi; en az 26.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş 
deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen 
şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.) 

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 
veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre, 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,  
b) Özkaynak oranının (özkaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Etüd Proje Müdürlüğü’nden 950,00. 
(dokuzyüzellilira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru 
dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik 
alabilmek için 6ncı ve 7nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli 
suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Pendik Belediye Başkanlığı Etüd Proje 
Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce en geç 18 Ekim 2016 
tarih Salı günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük yazı işleri kalemine verilmesi 
gerekir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, 
yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. 
Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye 
Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 
isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik 
müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine 
iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı 
teklif usulü uygulanacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 
Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. 
12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla 
arttırımı (inşaat alanı yüzdelik dilimi) yapan (en fazla inşaat alanı yüzdelik dilimi teklif eden) 
istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 8593/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, 

İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve 
güvenlik hariç işletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 
3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/378686 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254 06105-Yenimahalle/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL:0.312.397 24 00  FAX:0.312.397 24 14 
c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://8iletim.gov.tr internet adresinin ihaleler bölümü 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Beş adet TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV 

AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE 
(GİS), KAZAN İletim Trafo Merkezlerinin 3. 
Şahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve güvenlik hariç) 
işletilmesi 

b) Yapılacağı yer : TMİ/17/8-1 Grubu:  
  Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA, 
  İmrahor Trafo Merkezi Mamak/ANKARA,  
  Macunköy Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA, 
  Maltepe (GİS) Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA 
  Kazan Trafo Merkezi Kazan/ANKARA 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih 

Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 10/10/2016 Pazartesi günü, Saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  
Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  
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b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 
hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet 

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, 
iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan 
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 
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4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 
çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 
teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 
Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 
Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 
yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı  

 
İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

Grup Mühendisi 1 (*) 1 x 45 = 45 
 
(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 
istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 
gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 
ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 
süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 
Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir. 

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, 
denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi  
- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 
- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 
İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanı satış bedeli: 150,00 TL 
b) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL 
5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 
5.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) 
Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel 
kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman 
bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün 
önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi 
izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı 
formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya 
veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz.” 

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası: 
T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 
IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 
5.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 

alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 
6 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv 

Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası: 
T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 
IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
NOT: 27/09/2016 Tarih ve 29840 Sayılı Resmi Gazete'de söz konusu işin ilanı 

yayımlanmış olup, ÇANKIRI (OSB) Trafo Merkezinin gruptan çıkarılması nedeniyle işin adı, 
Miktarı değişmiştir. Düzeltme ilan metni yayımlandığından 27/09/2016 Tarih ve 29840 Sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilan metni iptal olmuştur. 8565/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Çarşı Mahallesi 8039 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8574/1-1 
————— 

8536 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8573/1-1 
————— 

Yeniçağ Mahallesi 8063 ada 18 parselin batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8572/1-1 
————— 

Varlık Mahallesi 63805 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8571/1-1 
————— 

7363 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8570/1-1 
————— 

Yuva Mahallesi 43119 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8569/1-1 
————— 

15663 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8568/1-1 
————— 

43184 - 43185 adalar arası oyun alanı ve 43035 ada 2, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8567/1-1 
————— 

İvedik mahallesi 42696 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8566/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/45 sayılı kararı 

ile İŞL/1144-4/21770 sayılı işleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi 
Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar 
doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 161 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de 
yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre 
içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, 
konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/16 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 
339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/1/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/46 sayılı kararı 
ile İŞL/1682-1/24794 sayılı işleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon 
İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 
15.02.2016 tarih ve 164 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ 
edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına 
ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma 
yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren 
Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/17 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/2/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/47 sayılı kararı 
ile MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat 
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İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 162 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın 
ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış 
ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar 
Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/18 
sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/3/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/48 sayılı kararı 
ile MYĞ/2711-7/28170 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol 
Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 163 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın 
ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış 
ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar 
Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/19 
sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/4/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/49 sayılı kararı 
ile MYĞ/1334-3/23083 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 2016 – Sayı : 29845 

 

Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar 
doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de 
yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre 
içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, 
konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/20 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 
339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/5/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/50 sayılı kararı 
ile MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan 
karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 159 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de 
yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre 
içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, 
konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/21 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 
339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/6/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/51 sayılı kararı 
ile MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye 
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Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 158 sayılı Soruşturma 
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması 
üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna 
rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul 
gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/22 sayılı 
Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/7/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/52 sayılı kararı 
ile MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan 
karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 156 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de 
yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre 
içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, 
konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/23 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 
339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/8/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/53 sayılı kararı 
ile MYĞ/1578-3/24215 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık 
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Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi (Şirket) hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 
15.02.2016 tarih ve 157 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ 
edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına 
ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma 
yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren 
Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/24 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/9/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/54 sayılı kararı 
ile MYĞ/3212-2/29440 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Dipaş Kimya Madencilik Nakliyat Tarım 
Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 160 sayılı Soruşturma 
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması 
üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna 
rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul 
gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/25 sayılı 
Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/10/1-1 
————— 

Gemlik Yalova Karayolu Gemlik Çıkışı 2. Km. Gemlik/BURSA adresinde faaliyet 
gösteren (14/05/2010 tarihli ve 1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) Efekan 
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Petrol Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne, 12.01.2011 tarih ve 3026/56 sayılı Kurul Kararı ile 
uygulanan idari para cezası, 02/02/2011 tarih 6522 sayılı yazımız ile bildirilmiş ancak idari para 
cezasının tahsili amacıyla vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, Bursa 2. İdare Mahkemesince 
usulsüz tebligattan dolayı iptal edilmiştir. İlgili mahkeme kararının yerine getirilmesi ve idari para 
cezasının tahsilâtına yeniden başlanabilmesi için Yalova Yolu 4. Km. Umurbey Altı Gemlik 
Bursa adresine ve Müjdat Köstengil Cd. No: 135 Demirtaş Osmangazi Bursa adresine gönderim 
yapılmış ancak her iki gönderim de tebliğ edilemeden iade edilmiştir. Bu durumda işbu ilanen 
tebligatın yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı ile; 06/07/2009 tarih BAY/939-82/26281 
sayılı istasyonlu bayilik lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal 
edilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Efekan Petrol Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin; 
26/01/2010 tarihinde akaryakıt istasyonundaki 1 adet yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet 
planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci, fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt istasyonundan 26/01/2010 tarihinde 
alınan kırsal motorin numunesine ilişkin olarak, TÜBİTAK MAM’ın M-10/519, M-10/520 ve M-
10/521 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere 
AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, Usulüne uygun olarak 
talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel 
kişi hakkında, 1 adet yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın 
piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
gereğince belirlenen 11.446-TL. tutarında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı 
maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356-TL. tutarında 
olmak üzere toplam 148.802-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.  

Söz konusu 12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 148.802-TL 
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8518/11/1-1 

————— 
Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: - , 

Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-
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82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla 
sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan 
denetim ve bayinin 27/01/2014-01/04/2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte 
değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edildiği ve bu 
kapsamda 04.06.2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve 
Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı 
çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 
5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci 
maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte 
bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği 
anlaşıldığından; Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 5015 
Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 883.405-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/05/2016 tarih 6270-67 sayılı Kurul Kararı 
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 
tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 
%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 
aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 8518/12/1-1 

————— 
“Mumcu Çiftliği Köyü Yıldızeli/SİVAS” adresinde 06.02.2013 tarih ve BAY/939-

82/32107 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyette bulunan Ahmet 
Derse’ ye ait akaryakıt istasyonunda 03.05.2013 tarihinde yapılan denetimde, akaryakıt dağıtıcısı 
Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Royaloil) olduğu halde istasyonda Enerji Petrol 
Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi’ ne ait marka ve logoların olduğu, otomasyon sisteminde 
yakıt seviyesinin çalışmadığı, otomasyon sisteminde gazyağı tankının olmadığı, üzerinde motorin 
yazısı bulunan pompadan gazyağı çıkışının olduğu, tank ağızlarının numune alma aparatının 
gireceği genişlikte olmadığı, gazyağı satış fiyatının motorinin satış fiyatı ile aynı olduğu, ilan 
panosunda gazyağının isminin ve fiyatının yer almadığı tespit edilmiş, konuya ilişkin belge ve 
tutanaklar Kurumumuza iletilmiştir, konuyu değerlendiren Kurul 09.06.2016 tarih 6329/15 sayılı 
Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
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Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ahmet Derse hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 16.08.2016 tarih ve 1302 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
Ahmet Derse’ ye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 
alınmayacaktır. 8518/13/1-1 

————— 
Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-12 sayılı Kararı ile; MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-49 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-233 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans 
sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Me-Sa Petrol ve 
Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; 

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından Me-Sa Petrol Ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
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tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 8518/14/1-1 

————— 
Kurul’un 25/05/2016 tarih ve 6300-59 sayılı Kararı ile, DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil 
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma 
yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 7 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 
27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması 
ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 
tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesi gereğince düzenlenen 19/07/2016 tarih ve 1150 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 
savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8518/15/1-1 

————— 
Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-42 sayılı Kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-

1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı irsaliyeli faturada muhatabın 
lisans numarasını belirtmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 
uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol 
Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 
24/08/2016 tarihli ve 1327 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8518/16/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 31.12.2015 tarih ve 6047/5 sayılı kararı ile 

17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 17.02.2016 tarih ve 180 sayılı Soruşturma 
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Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması 
üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna 
rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul 
gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 25.05.2016 tarih ve 6299/13 sayılı 
Kararı ile Şirket hakkında 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/17/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-33 saylı Kararı ile “…, 
05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 
15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1 Parsel:877) Tosya -KASTAMONU adresinde faaliyet 
gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 
akaryakıt istasyonunda; 18/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; vaziyet planında yer 
almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek bulunduğu ile bahse konu tanktan alınan motorin 
numunesinin Ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı 
ve numunenin solvent ve motorin ihtiva ettiğinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin 
20/11/2012 tarih ve 1220P00968001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile tespit edilmesi nedeniyle 
adı geçen lisans sahibinin lisansa konu akaryakıt istasyonunda; 

a) Tağşiş edilmiş ürün bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

b) Ulusal Marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 
ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 inci 
maddesinin (d) ve (f) bendlerine, 

c) Vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek tespit edilmesi ve 
piyasa faaliyetine bu şekilde devam edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak 
Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine, 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay 13. Dairesinin 2015/1162 Esas ve 
2015/3642 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe uyarınca, konunun detaylı bir şekilde 
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun 
"İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
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maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık 
Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına” karar verilmiştir.  

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/07/2016 tarih ve 6414-33 sayılı 
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1280 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere 
usulüne uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40096 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 
sahibinin Kurum kayıtlarında yer alan lisans adresi ile birlikte Ticaret Sicil adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8518/18/1-1 

————— 
Kurul’un 18/08/2016 tarih ve 6445-2 sayılı Kararı ile, 22/11/2012 tarih ve MYĞ/4131-

2/31804 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarp Madeni Yağlar Petrol ve Kimyevi Maddeler Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı bildirimlerini 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (f) bendi, Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile 
yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ve Enerji Piyasası 
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 
21/01/2016 tarih ve 6081-63 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 
düzenlenen 12/02/2016 tarih ve 137 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı 
eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 21/04/2016 tarih ve 
6232-48 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici 
olarak durdurulması sonrasında; kendisine tanınan süre zarfında mezkur lisans sahibinin söz 
konusu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci 
fıkrası ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca 
sahibi olduğu MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesini kararlaştırmıştır.  

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8518/19/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-32 saylı Kararı ile 
“…,20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 
Karşıyaka Mahallesi No:226 Tosya-İstanbul Yolu 8. Km Tosya-KASTAMONU adresinde 
faaliyet göstermekte olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat 
Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda; 22/04/2013 - 24/04/2013 
tarihleri arasında yapılan denetime göre yer altına gizlenmiş vaziyette (5) adet gizli akaryakıt 
tankı bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin; 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,  
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Danıştay 13. Dairesinin 2015/4352 Esas ve 2015/2924 Karar sayılı kararındaki gerekçe 
çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun 
tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu 
bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat 
Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar 
verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/07/2016 tarih ve 6414-32 sayılı 
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1281 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere 
usulüne uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40192 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 
sahibinin Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8518/20/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 08.10.2015 tarihli ve 5820/2 sayılı kararı 

ile 12.04.2011 tarih ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt 
Dağıtım Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 
anılan karar doğrultusunda düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 147 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı 
savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu 
değerlendiren Kurul 25.05.2016 tarih ve 6299/53 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 140.000- TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 140.000- TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8518/21/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci 
maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFİ İŞARET 
Başvuru Tarihi : 04/12/2014 
Başvuru No : C2014/074 
Coğrafi İşaretin Adı : Karacabey Soğanı 
Ürünün Adı : Soğan 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı 
Başvuru Sahibi  : Karacabey Ticaret Borsası 
Başvuru Sahibinin Adresi  : Tabaklar Mah. Karaosmanlar Mevkii Bandırma Yolu 

Üzeri 1. km Karacabey/BURSA 
Kullanım Biçimi : Etiketleme  

  
Coğrafi Sınır : Karacabey ilçesinin tamamı ile Mudanya ilçesinin 

Çamlık, Evciler, Mesudiye (Ayazma), Eğerce, Esence, 
Yörükyenicesi ve Söğütpınar köyleri sınırları. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Karacabey Soğanı olarak adlandırılan ürün kuru soğan olup, Karacabey ilçesinde çok 

sayıda çeşit yetiştirilmesine karşılık, geçmiş tarihlerden günümüze kadar kalitesi ile ün yapmış 
olan ve bölgeye has özellik taşıyan soğanlar üç çeşitten oluşmaktadır. Bunlar; Kantartopu, İmralı 
ve İmralı Kırması çeşitleridir.  

İmralı çeşidi, şekli itibarıyla bütün soğan çeşitlerinden kolaylıkla ayrılabilmektedir. 
Çünkü bu soğan çeşidi tamamen eliptik bir yapı göstermektedir. İmralı Kırması Tekirdağ ili ve 
Bursa ilinin Yenişehir ilçesinde de üretilmektedir. Karacabey’de üretilen İmralı Kırması diğer iki 
bölgede üretilene göre şekil, kabuk ve et rengi ile kavrulma özellikleri bakımında farklılık 
göstermektedir. Karacabey İmralı Kırması, Tekirdağ İmralı Kırmasından kabuk ve et rengi 
bakımından daha koyudur. Buna karşılık Yenişehir İmralı Kırması kabuk ve et rengi bakımından 
Karacabey İmralı Kırmasından daha koyu renge sahiptir. Karacabey İmralı Kırması 
kavrulduğunda et rengi almakta, daha çabuk kavrulmakta, karamelize olmakta, erime özelliği 
göstermekte ve aşçı uzmanların görüşlerine göre daha lezzetli olmaktadır. 

Üç çeşide ait özellikler aşağıda sunulmuştur.  
Özellikler Kantartopu İmralı Kırması İmralı 
Familyası Alliaceae Alliaceae Alliaceae 

Cinsi Allium Allium Allium 
Türü Allium cepa Allium cepa L. Allium cepa L. 

Soğanın Yandan 
Görünüşü Yuvarlak Yukarı Doğru 

Genişleyen Oval Oval 
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Özellikler Kantartopu İmralı Kırması İmralı 
Soğanın Üstten 

Görünüşü Düzgün Daire Yuvarlak Yuvarlak 

Özellikler Kantartopu İmralı Kırması İmralı 
Boynu İnce İnce İnce 

Kabuk Rengi Pembe-Kahve Sarı-Kahve Sarı-Kahve 
Kabuk Parlaklığı Parlak Parlak Parlak 
Kabuk Kalınlığı Orta Orta Orta 
Kabuk Sıklığı Orta Orta Orta 
Kabuk Sayısı 2-3 2-3 2-3 

Et Rengi Sarı-Beyaz Sarı-Pembe Sarı-Pembe 
Et Sıkılığı Orta Orta Orta 

Suda Çözünür Kuru 
Madde (%) 11,50-13,00 12,50-16,50 13,00-17,00 

Toplam Şeker (%) 8,00-9,50 5,00-10,50 8,00-11,20 
 
Üretim Metodu:  
Karacabey Soğanı olarak adlandırılan üç çeşidin de yetiştirilmesi arpacıktan yapılmakta 

olup, ekim zamanı Aralık ayında başlamakta ve Mart ayına kadar sürmektedir. Ekim esnasında 
soğanın iki sıra arası genişliği yaklaşık 25 cm, sıra üstü aralıkları ise 5-8 cm’dir. Karacabey 
Soğanları Haziran-Temmuz arasında hasat edilmekte olup, hasattan sonra dayanım süresi 8-10 ay 
arasında değişmektedir. Ortalama verim 2500-3500 kg/da’dır.  

Üretim 3 yıla yayılmaktadır. 
• Birinci yıl (karaca): Soğan tohumu için orta irilikte seçilen tohumluk soğanlar karıklara 

ekilmektedir. Analık olarak tabir edilen soğanlar çiçek açınca bu çiçeklerden Karaca adı verilen 
tohumlar elde edilir. 

• İkinci yıl (arpacık üretimi): Karaca tohumları tablolar halinde ekilir ve Karaca’dan 
meydana gelen küçük soğancıklar (arpacık-sıska) oluşur. 

• Üçüncü yıl (baş soğan üretimi): Bir önceki yıl üretilmiş olan arpacıkların ekimi yapılır 
ve üçüncü yılın sonunda arpacıktan üretilen ürün satışa sunulur. 

Denetleme: 
Karacabey Soğanı’nın denetimi Karacabey Ticaret Borsası’nın koordinatörlüğünde 

yürütülecek olup, 6 üyeden oluşan bir denetleme kurulu kurulacaktır. Denetleme kurulunda 
Karacabey Ticaret Borsası, Karacabey Kaymakamlığı, Karacabey Belediyesi, Karacabey Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Karacabey Ziraat Odasından birer temsilci bulunacaktır.  

Denetleme amacıyla öncelikle Karacabey Soğanı tescilinin coğrafi sınırları içinde yer alan 
üretici bilgileri ile üretim alanı bilgilerinden oluşan bir veri tabanı oluşturulacaktır. Söz konusu 
veri tabanı bir bilgisayar programı ile yönetilecek olup, üretici bilgilerinin sisteme girişinden 
sonra verim değerleri yıllık olarak sisteme girilecek ve her yıl ticareti yapılacak olan soğan 
miktarı ortaya konularak kontrolü sağlanabilecektir. Karacabey Ticaret Borsası tarafından 
Karacabey Soğanı logolu etiketler bastırılacak ve ürünü satmak isteyen üretici veya tacirlere söz 
konusu logolar müstahsil makbuzlarının beyanı esasına göre verilecektir. Logolu etiketlerin 
üretici veya tacirlere verilmesi durumunda, ürünün alınmış olduğu üreticinin üretim miktarından 
logolu etiket verilen ürün miktarı düşülecektir. Bu şekilde başka bölgelerden getirilebilecek olan 
fazla soğanın tespit/kontrol edilmesi sağlanacaktır. Logolu etiketler çuval, file ya da diğer 
ambalajlarda kullanılabilecektir. 

Denetleme kurulu yılda 2 defa düzenli ve gereken durumlarda ya da şikayet halinde sayısı 
belirsiz bir şekilde denetim yapacaktır. Karacabey Ticaret Borsası tarafından oluşturulan 
denetleme kurulu 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri çerçevesinde tescilli adın haksız kullanımını tespiti halinde yasal yollara 
başvurma hakkını kullanacaktır. 8613/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  35.003/687 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR 
İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes mahallesi, Yıkık Minare Mevkii’nde bulunan ve ekli 

haritada sınırları belirlenmiş olan alanda tespit edilen küçük buluntular doğrultusunda alanın; “3. 
derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesi önerisine ilişkin; Menderes Belediye 
Başkanlığı’nın 28.08.2015 gün ve 12618, 10.06.2016 gün ve 10241 sayılı, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 16.04.2015 gün ve 840-3372 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.08.2015 gün ve 54349 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü'nün 14.08.2015 gün ve 29228 sayılı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2015 
gün ve 1840021 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 7.08.2015 gün ve 
156966 sayılı, Menderes Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 11.01.2016 gün ve 356 sayılı 
yazısı, Müdürlük evrakına 19.07.2016 gün ve 809 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes mahallesi, Yıkık Minare Mevkii’nde bulunan alanda 
tespit edilen amorf nitelikli seramik parçaları, çatı kiremidi parçaları ile alanın hafif tepelik 
konumu dikkate alınarak ekli haritada sınırları belirlenmiş olan alanın;” 3. derece arkeolojik sit 
alanı” olarak tescillenmesine, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
koşullarının geçerli olduğuna, ancak; yapılaşma istemlerinin 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi 
gereği koruma amaçlı imar planının hazırlanıp yürürlüğe girmesinden sonra 
değerlendirilebileceğine, parsellerin tapu kayıtlarına; “3. derece arkeolojik sit “ alanında kaldığına 
dair uyarıcı şerhin konulmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi 
verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  35.11/47 
Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2016-182 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.08.2016-4888 İZMİR 
İzmir İli, Kiraz İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Kelle tepe Mevkiinde bulunan, karayolu 

kenarında yol genişletme çalışmaları sırasında 187 ada, 31 parselde ortaya çıkan 191 ada, 1 parsel 
yönünde devam edebileceği belirtilen duvar kalıntısına ilişkin; 27.08.2008 gün ve 4207 sayılı 
Kurul kararı ile; duvar kalıntısının mahiyetinin anlaşılabilmesi için; duvar kalıntısının ortaya 
çıktığı parseller ve yakın çevresinde ilgili Müze Müdürlüğünce sondaj çalışmalarının yapılarak 
sonucunun Kurulumuza iletilmesine karar verilen, sondaj kazısı gerçekleştirilmek üzere Belediye 
ve yerel yönetimler ile görüşmeler devam ederken 187 ada, 31 parselde yapılan kaçak kazılar 
sonucunda açığa çıkan çatı kiremidi ve seramik parçaları doğrultusunda alanın tescillenmesi 
önerisine ilişkin; Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün 15.09.2014 gün ve 585, 
16.10.2015 gün ve 601 sayılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün 2.11.2015 gün ve 1299-9573 
sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 20.06.2016 gün ve 24366 sayılı, Kiraz 
Kaymakamlığı’nın 15.06.2016 gün ve 654 sayılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 29.06.2016 gün ve 
5300-8666 sayılı, Kiraz Belediye Başkanlığı’nın 11.07.2016 gün ve 2883 sayılı, Kiraz 
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 13.07.2016 gün ve 1567856 sayılı, İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün 22.07.2016 gün ve 1593595 sayılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
28.07.2016 gün ve 742-6966 sayılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 3.08.2016 gün ve 
100948 sayılı yazısı ile ekli krokide sınırları belirtilen alanda yol çalışması yapılması istemine 
ilişkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 22.07.2016 gün ve 173005 sayılı 
yazısı, Müdürlük evrakına 09.08.2016 gün ve 884 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Kelle tepe Mevkiinde bulunan, tapunun 
187 ada, 31 parselde tespit edilen duvar kalıntısı ile kaçak kazı çukurlarındaki ve çevresindeki 
buluntular dikkate alınarak ekli 1/25.000 ölçekli paftada sınırları belirlenmiş alanın; “3.derece 
arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesine, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'nun 27.08.2008 gün ve 4207 sayılı kararı gereği;191 ada, 1 parsel yönünde 
devam edebileceği düşünülen duvar kalıntısının mahiyetinin anlaşılabilmesi için duvar 
kalıntısının ortaya çıktığı parseller ve yakın çevresinde ilgili Müze Müdürlüğünce sondaj 
çalışmalarının yapılarak sonucunun Kurulumuza iletilmesinden sonra sit durumunun çevresiyle 
birlikte yeniden değerlendirilebileceğine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 
olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararı koşullarının geçerli olduğuna, ancak 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği alana yönelik 
koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra parselde uygulamaya 
geçilebileceğine, parselin tapu kütüğüne “3. derece arkeolojik sit” alanında kaldığına dair şerhin 
konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararının 1a maddesi kapsamında ekli planda gösterilen alandaki yol çalışmalarının; 
ilgili Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yapılması ve ayrıca 187 ada, 31 parselde beton dökülerek 
kapatılmış olan duvar kalıntısının mahiyetinin anlaşılabilmesi için 27.08.2008 gün ve 4207 sayılı 
kararı gereği alandaki sondaj çalışmalarının yapılarak sonucunun Kurulumuza iletilmesi koşulu 
ile uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  26.06/23 
Toplantı Tarihi ve No : 09.04.2015 -157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.04.2015 -3111 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Tekören Mahallesi’nde yer alan, II. (İki) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Tekören Köyü Arkeolojik Siti’nin sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
26.01.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, OEDAŞ’ın 
23.02.2015 tarih, 201510775-774 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü) 04.03.2015 tarih, 20913469-101.29.02-251472 sayılı yazısı, Eskişehir 
Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 19.03.2015 tarih, B.091.TKG4260020-202.18.156-06/95 
(Sivrihisar) sayılı yazısı, 06.04.2015 tarih, 2456 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı 
sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Tekören Mahallesi’nde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.02.1990 tarih, 653 sayılı kararı ile II. (İki) Derece Arkeolojik 
Sit olarak tescilli Tekören Köyü Arkeolojik Siti içinde yer alan kaya mezarı, basamaklı altar, 
şarap işliği ve çevresindeki taş işçiliği gösteren buluntular ile yeni tespit edilen düz yerleşim 
alanının yüzeyindeki seramik buluntu yayılımı dikkate alınarak Tekören Köyü Arkeolojik 
Siti’nin, Tekören Arkeolojik Alanı adıyla sit derecesinin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak 
güncellenmesine, yeniden belirlenen Sit sınırlarının uygun olduğuna, güncellenen tescil fişi, 
koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz 
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 
Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece 
Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik 
faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  36.00.349 
Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2016-102 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.06.2016-1454 KARS 
Kars İli, Merkez İlçesi, Yalçınlar Köyü, kadastro harici Hasan Kalesinin I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 28.03.2016 tarih ve 1142 sayılı uzman raporu okundu. Konu ile ilgili 
bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Merkez İlçesi, Yalçınlar Köyü, kadastro harici Hasan Kalesinin tescil edilmesine 
ilişkin; Kars İli, Merkez İlçesi, Yalçınlar Köyü, kadastro harici Hasan Kalesinin 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca ekteki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle I nci 
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda yapılacak herhangi bir 
uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;  

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GELİBOLU KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA KOMİSYONU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2016-17 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.08.2016-307 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kocadere Köyü, Zeytindere Mevkiinde yer alan, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kurulunun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile tarihi 
sit alanında kalan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.06.2013 tarih ve 
1003 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen alanda yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi 
adına kayıtlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına tahsisli, 343 parselde 
bulunan Karayörükderesi Şehitliğinin tescil edilerek koruma grubunun belirlenmesi ve tescil 
fişinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Başkanlık uzmanlarının raporu okundu, ekleri ve ilgili 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kocadere Köyü, Zeytindere Mevkiinde yer alan, tarihi sit 
alanında kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı adına tahsisli, 343 parselde kayıtlı taşınmaz da bulunan ve yayınlarda “48. 
Alay’ın şehitliği Albayrak Sırtının arkasında bir hendektir.” araştırmaları ve Şevki Paşa 
Haritasının 17 nolu paftasında Karayörükderesi şehitliği, Albayrak sırtının arka tarafında şehitlik 
olarak işaretlendiği göz önüne alınarak Alan Başkanlığı uzmanlarınca Karayörükderesi’nde 
yapılan tespitler sonucu hazırlanan raporun değerlendirilmesi ile Karayörükderesi Şehitliğinin 
karar eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekliye 2863 sayılı Kanun kapsamında 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, şehitliğe yönelik hazırlanan tescil fişinin uygun 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  79.01.1000.13 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016 - 125 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016 - 1839 GAZİANTEP 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı gereği 
alanda yapılan çalışmalarda tespit edilen Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Yenideğirmen Köyü, Yazılıbecer  
Höyüğün tesciline yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 13.06.2016 tarihli raporu, Kilis İl Özel 
İdaresinin 30.06.2016 tarih ve 2782 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Yenideğirmen Köyü merkezinde yer alan Yazılıbecer Höyüğünün 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve 
tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. 
Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki sit haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit 
fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 
belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.01.02 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 126 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 -  1881 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Emirli Beldesi 172 ada 17 parselde kayıtlı, mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescilli taşınmaz kültür varlığı, Eshab-ı Kehf Külliyesinin III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil talebine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 27.05.2016 tarih 101094 sayılı yazısı, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 
27.06.2016 tarih ve 2320 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
08.08.2016 tarih ve E.14872 sayılı yazısı ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 27.04.2006 tarih ve 1573 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Emirli Beldesi, 172 ada 17 parselde kayıtlı, mülkiyeti 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescilli taşınmaz kültür varlığı, Eshab-ı Kehf Külliyesinin Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı eki raporda belirtilen bulgular nedeniyle 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe 
koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), alanda Koruma Yüksek 
Kurulunca alınan 660 sayılı ilke kararı yanında 658 sayılı ilke kararı III. Derece Arkeolojik Sitler 
Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, alana ilişkin Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşullarının belirlenerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.03.1000.34 
     (46.01.92) 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 126 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 - 1882 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Alıçlı Mahallesinde bulunan tümülüsün tesciline yönelik 

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 20.05.2016 tarihli raporu,  
Afşin Belediye Başkanlığının 01.08.2016 tarih ve E.1882 sayılı yazısı okundu,  konunun ekleri ve 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Alıçlı Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 
koordinatları belirtilen tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca “I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile 
birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 
kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları 
hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu tümülüsün kaçakçılarca tahrip edildiği anlaşıldığından 
ve ortaya çıkan mezar yapısından bölgeye özgün mimari ve kültürü olduğu anlaşılan tümülüslerin 
mimari ve kültürel kimliğinin tespiti acısından Müzesince gerekli bilimsel tespit-belgeleme 
çalışmalarının yapıldıktan sonra kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür tahribatların önlenmesi 
için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.03.1000.35 
     (46.01.93) 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 126 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 -  1883 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Kaşanlı Mahallesinde bulunan tümülüslerin tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 20.05.2016 tarihli 
raporu,  Afşin Belediye Başkanlığının 01.08.2016 tarih ve E.1882 sayılı yazısı okundu,  konunun 
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Kaşanlı Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 
koordinatları belirtilen iki adet tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca     
”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe 
koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları 
hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu tümülüsün kaçakçılarca tahrip edildiği anlaşıldığından 
ve ortaya çıkan mezar yapısından bölgeye özgün mimari ve kültürü olduğu anlaşılan tümülüslerin 
mimari ve kültürel kimliğinin tespiti acısından Müzesince gerekli bilimsel tespit-belgeleme 
çalışmalarının yapıldıktan sonra kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür tahribatların önlenmesi 
için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına ve çevredeki muhtemel benzer 
yapıların tespiti için alan araştırması yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.02.82 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 -126 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 -1884 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Tufanpaşa Mahallesindeki mahallesi 192 ada 34 

parselde yer alan mezarlığı içinde yer alan Geç Osmanlı Dönemi Mezarlarına yönelik  
Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.05.2016 tarih 2093 sayılı yazısı, 
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve E.1478640 sayılı yazısı  
okundu,   konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Tufanpaşa Mahallesindeki mezarlık içinde yer alan 
Geç Osmanlı Dönemi Mezarlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 
aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, mevcut mezarlık sınırlarının 
koruma alanı olarak belirlenmesine, kararımız eki harita ile birlikte tescil fişinin uygun olduğuna 
(OLUMLU), mezarlıkta yer alan eski mezarlara zarar vermeden defin işlemlerinin 
yapılabileceğine, mezarların Müzesi denetiminde tek tek envanterlenerek temizlik, bakım ve 
onarımları ile çevre güvenliğinin alınmasının Müzesi denetiminde ilgili Belediyesince 
yapılmasının uygun olduğuna (OLUMLU), yapılacak çalışma sonrası Kurulumuza bilgi ve 
belgelerin gönderilmesini karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1128 Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü

Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her
Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden
Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi
Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini
Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve
Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı
Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması
ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile
Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin
Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 03.09.2015 Tarihli ve
1098 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin
Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 02.10.2016 Tarihinden İtibaren
30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili

Yönetmelik (2014/35/AB)
–– Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)
–– Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi

Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

TEBLİĞLER
— Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MSG: 2016/15)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

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

Günlük Değerleri


