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Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı

A. GÜL
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

J. SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

A. E. FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

N. CANİKLİ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

V. EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ
(2016/424/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemlerin
ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasına, serbest dolaşımına ve yeni kablolu taşıma
tesisatının tasarımına, yapımına ve hizmete alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, insan taşımak üzere tasarımlanmış yeni kablolu taşıma
tesisatını, yeniden ruhsatlandırma gerektiren kablolu taşıma tesisatına ait değişiklikleri ve kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemler ile emniyet aksamlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asansörleri,
b) Tarihi, kültürel veya miras olarak sınıflandırılan, 1/1/1986 tarihinden önce hizmete
alınan ve halen faal olan ve tasarım ile yapım açısından önemli herhangi bir değişikliğe uğramamış olan, bu tür kablolu taşıma tesisatları için özellikle tasarlanmış olan alt sistemleri ve
emniyet aksamları da dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,
c) Tarım veya ormancılık amaçlı tesisatları,
ç) Yalnızca malların ve özel olarak belirlenmiş kişilerin taşınması amacıyla dağ evleri
ve kulübelerine hizmet veren kablolu taşıma tesisatlarını,
d) Kişilerin taşınması amacına yönelik olmayan, yalnızca dinlence ve eğlence amacıyla
tasarlanan yerleşik ve seyyar araçları,
e) Madencilik tesisatlarını ve sınai amaçlar için kullanılan diğer yerleşik endüstriyel
tesisatları,
f) Kullanıcıları veya taşıyıcıları su yolu ile taşınan tesisatları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kuruluşu 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 olarak kabulünü,
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c) Alt sistem: Bir kablolu taşıma tesisatına yerleştirilmesi amaçlanan Ek-I’de listelenen
bir sistemi veya bunların kombinasyonunu,
ç) Alt yapı: Her bir kablolu taşıma tesisatı için özel olarak tasarımlanan ve mahallinde
inşa edilen, sistemin plan ve verilerini dikkate alan ve kablolu taşıma sisteminin yapımı ve işletilmesi için gereken, içerisine temellerin de dâhil olduğu bir istasyon yapısı veya hat boyunca
uzanan bir yapıyı,
d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) “CE” işareti: İmalatçı tarafından alt sistem veya emniyet aksamının “CE” işaretinin
konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunun gösterildiği işareti,
f) Dağıtıcı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını, tedarik zincirinde yer alarak piyasada
bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Emniyet aksamı: Yolcuların, işleten personelin veya üçüncü tarafların güvenliğini
ve sağlığını tehlikeye sokan bir arıza nedeniyle bir güvenlik işlevini yerine getirmek üzere bir
alt sisteme veya kablolu taşıma tesisatına yerleştirilmesi amaçlanan herhangi bir teçhizat parçasını veya cihazı,
ğ) Geri çağırma: Kablolu taşıma tesisatından sorumlu kişiye ulaşmış olan bir alt sistemin veya emniyet aksamının iadesini amaçlayan her türlü önlemi,
h) Hizmete alma: Bir kablolu taşıma tesisatının, kişileri taşıma amacıyla ilk kez faaliyet
göstermesini,
ı) İktisadi işletmeci: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının imalatçısını, yetkili temsilcisini, ithalatçısını ve dağıtıcısını,
i) İmalatçı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını imal eden ya da tasarlanmış veya
imal edilmiş alt sisteme veya emniyet aksamına sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında bu alt sistemi veya emniyet aksamını pazarlayan veya bir kablolu taşıma tesisatına bunları
dahil eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) İşletilebilme: Tasarım ve yapımda etkisi olan ve kablolu taşıma tesisatının emniyetli
bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan bütün teknik şartları ve tedbirleri,
k) İthalatçı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya
arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Kablolu taşıma tesisatı: İnsan taşımak amacıyla tasarımlanan, imal edilen, kurulan
ve hizmete alınan, altyapı ve alt sistemlerden oluşan, çekme işleminin bir seyahat hattı boyunca
yerleştirilmiş kablolar aracılığıyla sağlandığı bütün bir yerleşik sistemi,
m) Kablolu tren: Yerde bulunan veya sabit yapılar ile desteklenen bir hat boyunca bir
veya daha fazla kablo vasıtasıyla çekilen taşıyıcıların bulunduğu bir kablolu taşıma tesisatını,
n) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
o) Piyasaya arz: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını,
ö) Piyasada bulundurma: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
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p) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada bulunmasını önlemek amacıyla alınan her türlü önlemi,
r) Sürdürülebilirlik: Tasarım ve yapımda etkisi olan ve kablolu taşıma tesisatının güvenle işleyebilmesi için planlanan bakım için gereken bütün teknik şartları ve tedbirleri,
s) Teknik Şartname: Bir kablolu taşıma sistemi, altyapı, alt sistem veya emniyet aksamı
için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,
ş) Teleferik: Taşıyıcıların bir veya daha fazla kablo vasıtasıyla askıda tutulduğu ve ileriye doğru itildiği bir kablolu taşıma tesisatını,
t) Teleski: Uygun gereçlere sahip yolcuların hazır bir hat boyunca çekildikleri bir kablolu taşıma tesisatını,
u) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ü) Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir alt sistemin veya emniyet aksamının temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını tarif eden süreci,
v) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere bir alt sistem veya emniyet aksamı ile ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,
y) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak
amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
z) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,
aa) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere
yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Piyasada Bulundurma, Hizmete Alma, Temel Gerekler, Serbest Dolaşım,
Emniyet Analizi ve Emniyet Raporu, Ruhsatlandırma ve İşletim
Alt sistem ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulması
MADDE 5 – (1) Alt sistemler ve emniyet aksamları ancak bu Yönetmeliğe uygun oldukları takdirde piyasada bulundurulur.
Kablolu taşıma tesisatının hizmete alınması
MADDE 6 – (1) Bakanlık, 10 uncu madde uyarınca, kablolu taşıma tesisatının ancak
bu Yönetmelik şartlarına uygun olması halinde hizmete alınmasını ve kullanım amacına uygun
olarak düzgün şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve işletildiğinde kişilerin sağlığını,
can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayan usulleri belirlemek üzere gerekli her
türlü önlemi alır.
(2) Bakanlık, 10 uncu madde uyarınca, kablolu taşıma tesisatına yerleştirilen alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının, ancak bu Yönetmelik ile uyumlu kablolu taşıma tesisatı kurulmasını ve kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında
ve işletildiğinde kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayan usulleri belirlemek üzere gerekli her türlü önlemi alır.
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(3) Referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartlara veya söz konusu standartların bir bölümüne uygunluk gösteren kablolu
taşıma tesisatının, bu standartlar veya bunların bir bölümüne ilişkin Ek-II’de yer alan temel
gereklere uygun olduğu kabul edilir.
(4) Kablolu taşıma tesisatlarının bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi
anlamına gelmemesi kaydıyla bu Yönetmelik, kişilerin özellikle çalışanların söz konusu kablolu
taşıma tesisatını kullanırken korunmalarını sağlamak üzere Bakanlığın gerekli gördüğü şartları
belirleme yetkisini etkilemez.
Temel gerekler
MADDE 7 – (1) Kablolu taşıma tesisatı ve bu tesisata ilişkin alt yapı, alt sistemler ve
emniyet aksamları Ek-II’de yer alan temel gerekleri yerine getirir.
Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının serbest dolaşımı
MADDE 8 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğe uygunluk gösteren alt sistemlerin ve emniyet
aksamlarının piyasada bulundurulmasını yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.
Planlanmış kablolu taşıma tesisatı için emniyet analizi ve emniyet raporu
MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından ulusal hukuka uygun olarak belirlenen kablolu
taşıma tesisatından sorumlu olan kişi, planlanmış kablolu taşıma tesisatının emniyet analizini
yapar veya yaptırır.
(2) Her bir kablolu taşıma tesisatı için yapılması gereken emniyet analizi;
a) Öngörülen tüm çalışma biçimlerini dikkate alır,
b) Bilinen veya yerleşik bir yöntem izler,
c) Son teknolojiyi ve söz konusu tesisatın karmaşıklığını dikkate alır,
ç) Kablolu taşıma tesisatının tasarımında ve yapılandırılmasında yeterli güvenlik koşullarını sağlamak üzere yerel çevresinin ve en olumsuz durumların hesaba katılmasını sağlar,
d) Tasarım, yapım ve hizmete alınma açısından kablolu taşıma tesisatının tüm güvenlik
koşullarını ve dış faktörleri dikkate alır,
e) Geçmiş tecrübelerden yararlanılarak kablolu taşıma tesisatının çalışması esnasında
ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesini mümkün kılar.
(3) Emniyet analizi aynı zamanda emniyet tertibatlarını ve bu tertibatların kablolu taşıma tesisatı üzerindeki etkilerini ve harekete geçirdiği alt sistemleri de kapsar. Bu durumda
söz konusu emniyet tertibatlarının;
a) Güvenliği garanti altına alan bir alt çalışma modunda veya hata koruma durumundan
birisinde kalmak için tespit edilen ilk arızaya veya hataya karşı tepki verebilmesi gerekir,
b) Yedeklenmesi ve izlenmesi gerekir, ya da
c) Arıza ihtimalleri değerlendirilebilecek şekilde ve etkileri açısından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlayan emniyet tertibatlarına eşdeğer standartta olması gerekir.
(4) Emniyet analizi, risklerin ve tehlikeli durumların envanterini çıkarmak, bu risklerle
başa çıkmak üzere öngörülen önlemler konusunda tavsiyede bulunmak ve kablolu taşıma tesisatına eklenecek alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının listesini oluşturmak üzere kullanılır.
(5) Emniyet analizinin sonucu bir emniyet raporunda yer alır.
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Kablolu taşıma tesisatının ruhsatlandırılması
MADDE 10 – (1) Bakanlık, kablolu taşıma tesisatının yapımı ve hizmete alınması için
ruhsatlandırılmasına ilişkin usulleri belirler.
(2) Bakanlık tarafından ulusal hukuka uygun şekilde belirlenen ve kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişi, 9 uncu maddede belirtilen emniyet raporunu, AB uygunluk beyanı
ile alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluğuna ilişkin diğer belgelerin yanı sıra kablolu taşıma tesisatının özelliklerine ilişkin belgeleri, kablolu taşıma tesisatı için ruhsatlandırma
işlemini yapacak merci veya kuruluşa gönderir. Kablolu taşıma tesisatına ilişkin belgeler ayrıca
kablolu taşıma tesisatının işletimine yönelik kısıtlamalar da dâhil olmak üzere tesisatın hizmet
vermesi, denetimi, ayarlanması ve bakımı için gerekli koşulları ve tüm ayrıntıları da içerir. Bu
belgelerin birer kopyası kablolu taşıma tesisatında muhafaza edilir.
(3) Mevcut tesisatın önemli özelliklerinde, alt sistemlerinde veya emniyet aksamlarında
hizmete alınma için ilgili merci veya kuruluş tarafından yeniden ruhsatlandırılmasını gerektiren
değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler ve bu değişikliklerin bir bütün
olarak kablolu taşıma tesisatı üzerindeki etkileri Ek-II’de belirtilen temel gerekleri karşılar.
(4) Bakanlık, kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulması durumunda kişilerin sağlığına, can ve mal güvenliğine karşı risk teşkil etmeyen ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk gösteren kablolu taşıma tesisatının yapımını ve hizmete alınmasını, bu Yönetmelik kapsamında yer alan gerekçelerle yasaklamak, kısıtlamak veya engellemek için birinci
fıkrada atıfta bulunulan usulleri kullanmaz.
(5) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının serbest
dolaşımını yasaklamak, kısıtlamak veya engellemek için birinci fıkrada atıfta bulunulan usulleri
kullanmaz.
Kablolu taşıma tesisatlarının işletimi
MADDE 11 – (1) Bakanlık bir kablolu taşıma tesisatının, ancak emniyet raporunda belirtilen şartları sağlaması halinde işletimde kalmasına izin verir.
(2) Bakanlık, ruhsatlandırılmış olan ve amacına uygun şekilde kullanılan bir kablolu
taşıma tesisatının, kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etmesi durumunda, söz konusu kablolu taşıma tesisatının işletim koşullarını kısıtlamak veya işletimini yasaklamak üzere gereken tüm önlemleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri
İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İmalatçı, alt sistemleri veya emniyet aksamlarını piyasaya arz ederken veya bir kablolu taşıma tesisatına yerleştirirken söz konusu alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının Ek-II’de yer alan temel gereklere uygun şekilde tasarlanmalarını ve imal edilmelerini sağlar.
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(2) Alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının imalatçısı Ek-VIII’de belirtilen teknik
dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede ifade edilen uygunluk değerlendirme yöntemini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar. Bir alt sistemin veya emniyet aksamının uygulanabilir
gerekliliklere uygun olduğunun bu fıkrada belirtilen yöntem ile kanıtlanması halinde imalatçı,
bir AB uygunluk beyanı düzenler ve “CE” işaretini ürüne iliştirir.
(3) İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, alt sistemin veya emniyet aksamının piyasaya arzından itibaren otuz yıl süreyle muhafaza eder.
(4) İmalatçı, seri üretim için kullanılan prosedürün bu Yönetmeliğe uygun olmasını
sağlar. Alt sistemin veya emniyet aksamının tasarım veya karakteristiğindeki değişiklikler ile
alt sistemin veya emniyet aksamının uygunluğunun beyan edildiği uyumlaştırılmış standartlar
veya diğer teknik şartnamelere ilişkin değişiklikler yeterli düzeyde dikkate alınır.
(5) Bir alt sistemde veya emniyet aksamında oluşan risklere yönelik olarak uygun görülmesi durumunda imalatçı, yolcuların, işleten personelin ve üçüncü tarafların sağlık ve güvenliğini korumak üzere piyasada bulundurulan alt sistemleri veya emniyet aksamlarını numune üzerinden test eder, uygunluk göstermeyen alt sistemlere ve emniyet aksamlarına yönelik
şikâyetleri inceler ve gerekli olan durumlarda, yapılan şikâyetlerin, uygunsuz alt sistemin ve
emniyet aksamının ve geri çağrılan alt sistemin ve emniyet aksamının kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirir.
(6) İmalatçı, piyasaya arz ettiği alt sistemin veya emniyet aksamının üzerinde bir tip,
parti veya seri numarasının veya belirtilmesini sağlayan diğer unsurların bulunmasını sağlar.
Bir alt sistemin veya emniyet aksamının boyutunun veya niteliğinin izin vermediği durumlarda,
imalatçı, gerekli bilgilerin paket üzerinde veya söz konusu alt sisteme veya emniyet aksamına
eşlik eden bir belge üzerinde yer almasını sağlar.
(7) İmalatçı, ismini, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle
iletişim kurulabilecek posta adresini alt sistemin veya emniyet aksamının üzerinde veya bunun
mümkün olmadığı durumlarda paket üzerinde veya söz konusu alt sisteme veya emniyet aksamına eşlik eden bir belge üzerinde belirtir. Adres, imalatçı ile iletişime geçilebilecek tek bir
noktayı ifade eder. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve
Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur. Bir internet sitesi adresi belirtmesi durumunda, imalatçı, söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin erişilebilir ve güncel olmasını sağlar.
(8) İmalatçı, alt sistemin veya emniyet aksamının yanında Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir dilde hazırlanmış AB
uygunluk beyanının bir kopyasının, gerekli talimatların ve güvenlik bilgilerinin bulunmasını
sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgilerinin açık, anlaşılabilir ve kavranabilir olması gerekir.
Ancak çok sayıda alt sistemin veya emniyet aksamının tek bir kullanıcı veya iktisadi işletmeciye teslim edildiği durumlarda, ilgili parti veya sevkiyatın yanında AB uygunluk beyanının
tek bir kopyasının bulunması yeterli kabul edilir.
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(9) Piyasaya arz edilen bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, imalatçı, derhal söz konusu alt sistemin veya emniyet aksamının gereken uygunluğu sağlaması, gerektiğinde piyasadan çekilmesi
veya geri çağrılması için lazım olan düzeltici önlemleri alır. Bunun yanı sıra, bir alt sistemin
veya emniyet aksamının risk teşkil etmesi durumunda imalatçı, bilhassa uygunsuzluk ve alınan
her türlü düzeltici önlem konusunda gerekli olan detayları vererek bu hususta Bakanlığı ve
kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişiyi derhal bilgilendirir.
(10) İmalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, alt sistemin veya emniyet aksamının
bu Yönetmeliğe uygun olduğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe
ve/veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler basılı veya
elektronik ortamda sunulur. İmalatçı, piyasaya arz edilen alt sistemin veya emniyet aksamının
yarattığı risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü tedbir konusunda talebi olması
halinde, Bakanlık ile işbirliği yapar.
Yetkili temsilci
MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir sözleşme ile yetkili temsilci atayabilir. Ancak 12 nci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile teknik dosyanın oluşturulmasına dair
yükümlülük yetkili temsilcinin görev alanına dâhil değildir.
(2) Yetkili temsilci, imalatçı ile yaptığı sözleşmede belirtilen görevleri yerine getirir.
Bu sözleşme asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının
piyasaya arzından itibaren otuz yıl boyunca Bakanlığa sunmak üzere hazır bulundurmak.
b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının
uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri sunmak.
c) Talep üzerine yetkili temsilcinin yetkisi kapsamındaki alt sistemlerin ya da emniyet
aksamlarının yarattığı risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü faaliyette Bakanlıkla
işbirliği yapmak.
İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) İthalatçı, sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan alt sistemi
ya da emniyet aksamını piyasaya arz eder.
(2) İthalatçı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz etmeden önce 19 uncu
maddede belirtilen uygunluk değerlendirme yönteminin imalatçı tarafından yerine getirilmesini
sağlar. İthalatçı, imalatçının teknik dosya hazırlamasını, alt sistemin ya da emniyet aksamının
“CE” işareti taşımasını, AB uygunluk beyanının bir kopyasının, kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin ve gerekli görülmesi halinde diğer lazım olan dokümanların bu sistem ve
cihazlarla birlikte bulunmasını ve imalatçının 12 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında
belirtilen gerekliliklere uymasını sağlar.
(3) İthalatçı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının Ek-II’de belirtilen ve bu alt sisteme ya da emniyet aksamına uygulanabilen temel gereklere uygun olmadığını bilmesi veya
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bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar bu alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz edemez. Ayrıca alt sistemin ya da emniyet aksamının risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçı bu durumları imalatçıya ve Bakanlığa bildirir.
(4) İthalatçı, ismini, tescilli ticari unvanını ya da tescilli ticari markasını ve posta adresini alt sistemin ya da emniyet aksamının üzerine, bunun mümkün olmaması halinde ambalajın
üzerine veya alt sistemin ya da emniyet aksamının yanında sunulan dokümanların üzerine yerleştirir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın
kabul edeceği bir dilde olur. Bir internet sitesi adresi belirtilmesi durumunda, ithalatçı söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin erişilebilir ve güncel olmasını sağlar.
(5) İthalatçı alt sistemin veya emniyet aksamının yanında Türkçe olarak hazırlanmış
kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin bulunmasını sağlar.
(6) İthalatçı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının kendi sorumluluğu altındayken,
depolama ve taşıma koşullarının, Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye
atmasını önler.
(7) Bir alt sistemde veya emniyet aksamında oluşan risklere yönelik olarak uygun görülmesi durumunda ithalatçı, yolcuların, işleten personelin ve üçüncü tarafların sağlık ve güvenliğini korumak üzere piyasada bulundurulan alt sistemi veya emniyet aksamını numune
üzerinden test eder, uygunluk göstermeyen alt sisteme veya emniyet aksamına yönelik şikâyetleri inceler, gerekli olan durumlarda, yapılan şikâyetlerin, uygunsuz alt sistemin ve emniyet
aksamının ve geri çağrılan alt sistemin ve emniyet aksamının kaydını tutar ve dağıtıcıları bu
konularda bilgilendirir.
(8) Piyasaya arz edilen bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, ithalatçı, derhal söz konusu alt sistemin
veya emniyet aksamının gereken uygunluğu sağlaması, gerektiğinde piyasadan çekilmesi veya
geri çağrılması için lazım olan düzeltici önlemleri alır. Bunun yanı sıra, bir alt sistemin veya
emniyet aksamının risk teşkil etmesi durumunda ithalatçı, bu alt sistemi veya emniyet aksamını
piyasada bulundurduğu için bilhassa uygunsuzluk ve alınan her türlü düzeltici önlem konusunda
gerekli olan detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.
(9) İthalatçı, Bakanlığın talebi üzerine, alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasaya
arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca AB uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza
eder ve teknik dosyayı hazır bulundurur ve talebi üzerine teknik dosyayı Bakanlığa sunar.
(10) İthalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine bir alt sistemin veya emniyet aksamının uygunluğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe ve/veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik ortamda sunulur. İthalatçı, piyasaya arz ettiği alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının yarattığı
risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü tedbir konusunda talebi olması durumunda
Bakanlık ile işbirliği yapar.
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Dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Dağıtıcı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasada bulundururken bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özenle hareket eder.
(2) Dağıtıcı, bir alt sistemi ya da bir emniyet aksamını piyasada bulundurmadan önce
bu alt sistemin ya da emniyet aksamının “CE” işareti taşıdığını, AB uygunluk beyanının bir
kopyasının, kullanım kılavuzunun, güvenlik bilgilerinin ve duruma uygun diğer gerekli dokümanların, Türkçe veya Bakanlık tarafından kabul edilebilecek bir dilde, bu alt sistem ve emniyet
aksamı ile beraber sunulduğunu ve imalatçı ile ithalatçının sırasıyla 12 nci maddenin altıncı
ve yedinci fıkraları ile 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrular. Dağıtıcı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının Ek-II’de belirtilen yürürlükteki temel gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun
hale getirilinceye kadar bu alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasada bulundurmaz. Ayrıca
bir alt sistemin ya da emniyet aksamının risk taşıması durumunda, dağıtıcı, bu durumu Bakanlığın yanı sıra imalatçıya veya ithalatçıya da bildirir.
(3) Dağıtıcı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının kendi sorumluluğu altındayken
depolama ve taşıma koşullarının, Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye
atmasını önler.
(4) Piyasada bulunan bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını bilen veya bilmesi gereken dağıtıcı, söz konusu alt sistemi veya emniyet aksamını
uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için lazım olan düzeltici önlemleri derhal alır. Ayrıca bir alt sitemin veya emniyet aksamının risk ihtiva ettiği hallerde dağıtıcı, özellikle uygunsuzluk durumu ve alınan her türlü düzeltici önlem konusunda
detayları ile birlikte Bakanlığı ivedilikle bilgilendirir.
(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine bir alt sistemin veya emniyet aksamının
uygunluğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri temin eder. Söz konusu bilgi
ve belgeler, basılı veya elektronik ortamda sunulur. Dağıtıcı, piyasada bulundurduğu alt sistemin veya emniyet aksamının oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü
tedbir hakkında talebi olması durumunda Bakanlık ile işbirliği yapar.
İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçıya ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 16 – (1) Bir ithalatçı ya da dağıtıcı, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda,
kendi adı ya da ticari markası altında bir alt sistemi veya emniyet aksamını piyasaya arz etmesi,
ya da hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir alt sistemde veya emniyet aksamında bu
Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu etkileyebilecek şekilde değişiklik yapması halinde imalatçı olarak değerlendirilirler ve imalatçının 12 nci maddede belirtilen yükümlülüklerine tabi
olurlar.
İktisadi işletmecilerin belirtilmesi
MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler talep üzerine;
a) Kendilerine bir alt sistemi ya da emniyet aksamını sağlayan herhangi bir iktisadi işletmeci,
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b) Kendileri tarafından bir alt sistem ya da emniyet aksamının sağlandığı kablolu taşıma
tesisatı kurulumundan sorumlu herhangi bir iktisadi işletmeci ve kişi,
hakkındaki bilgiyi Bakanlığa sunar.
(2) İktisadi işletmecilerin, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, alt sistemi ya da emniyet
aksamını tedarik ettikleri tarihten itibaren otuz yıl boyunca ve alt sistemi ya da emniyet aksamını başkasına sağladıkları tarihten itibaren otuz yıl boyunca sunabilir durumda olmaları gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alt Sistemlerin ve Emniyet Aksamlarının Uygunluğu
Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluk varsayımı
MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde referans numaraları yayımlanmış
uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına
veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan alt sistem ya da emniyet aksamının, bu standartlar
veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 19 – (1) İmalatçı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz etmeden
önce uygunluk değerlendirme işlemini, bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak alt sisteme
ya da emniyet aksamına uygular.
(2) Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluğu, imalatçının tercihine bağlı olarak aşağıda yer alan herhangi bir uygunluk değerlendirme işlemi ile değerlendirilir:
a) Ek-III’te belirtilen AB tip incelemesi (Modül B, ürün tipi) aşağıdakilerden herhangi
biri ile beraber kullanılır:
1) Ek-IV’te belirtilen üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk (Modül D).
2) Ek-V’te belirtilen alt sistemin ya da emniyet aksamının doğrulanmasına dayalı tipe
uygunluk (Modül F).
b) Ek-VI’da belirtilen birim doğrulamasına dayalı uygunluk (Modül G).
c) Ek-VII’de belirtilen tam kalite güvencesi ile birlikte tasarım incelemesine dayalı uygunluk (Modül H1).
(3) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin kayıtlar ve yazışmalar, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 20 – (1) Bir alt sisteme ya da emniyet aksamına ait AB uygunluk beyanı, Ek-II’de
yer alan temel gereklerin karşılandığını ifade eder.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IX’da yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-III ilâ Ek-VII
arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Bu beyan alt sistemle ve
emniyet aksamıyla birlikte bulunur ve Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda
Türkçe’ye veya başka bir dile tercüme edilir.
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(3) Bir alt sistemin ya da emniyet aksamının, AB uygunluk beyanı gerektiren birden
fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı
düzenlenir. Söz konusu beyan, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans
numarasını içerir.
(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını düzenlemekle, alt sistemin veya emniyet aksamının
bu Yönetmeliğin ortaya koyduğu gerekliliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş sayılır.
“CE” işaretine ilişkin genel kurallar
MADDE 21 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olarak iliştirilir.
“CE” işaretinin iliştirilmesine dair genel kurallar ve şartlar
MADDE 22 – (1) “CE” işareti, alt sistemin ya da emniyet aksamının üzerine veya bir
bilgi plakasının üzerine görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Bunun mümkün olmadığı veya alt sistemin ya da emniyet aksamının yapısı gereği garanti edilemediği durumlarda
ise “CE” işareti, ambalaj üzerine ve beraberinde sunulan belgeler üzerine iliştirilir.
(2) “CE” işareti, alt sisteme ya da emniyet aksamına piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol sürecinde yer alan onaylanmış kuruluşa ait
kimlik kayıt numarası yer alır. Bu kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi ya da
vereceği talimatlar doğrultusunda imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen “CE” işareti ve kimlik kayıt numarasının yanında, özel
bir risk veya kullanımı gösteren diğer herhangi bir işaret de yer alabilir.
(5) Bakanlık, “CE” işareti ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması için bir mekanizma kurar ve “CE” işaretinin uygun olarak kullanılmaması hâlinde gerekli tedbirleri alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar
Bildirim
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşları,
Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
Yetkili kuruluş
MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde
onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, bildirimi
ve gözetimi için gerekli prosedürleri düzenlemek ve uygulamaktan sorumlu yetkili kuruluştur.
Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;
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a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,
b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,
c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi
ile ilgili kararı alacak idari personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak uzman personelin farklı olması sağlanacak biçimde,
ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık
hizmetlerinin ticari veya rekabetçi olarak 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.
Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme, bildirim ve gözetim yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler
MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve
tüzel kişiliği haiz olur.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendirdiği alt sistemden ve emniyet aksamından veya işletmeden bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir.
(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği alt sistemin veya emniyet aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri
temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.
(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk
değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, mal sahibi, kullanıcısı veya
kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi olamaz.
(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi
tutulan alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını engellemez.
(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk
değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanımında
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veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Gerçekleştirecekleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığını ya da mesleki gerekliliklerini yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi
bir faaliyette bulunamaz. Bu hususlar özellikle de danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.
(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, şubesinin, temsilciliğinin veya yüklenicisinin
yürüttüğü faaliyetlerin, kendisi tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini veya tarafsızlığını etkilemesini önlemesi gerekir.
(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personelinin, yüksek seviyede gerekli
teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini
yürütür ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını veya uygunluk değerlendirme
kuruluşunun kararlarını etkileyebilecek, bilhassa faaliyetlerinin sonuçlarından menfaati olan
kişi veya gruplarla ilgili özellikle mali olmak üzere tüm teşvik veya baskılarından uzak olması
gerekir.
(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin
kendisi tarafından yapılması veya söz konusu faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda
yapılması durumunda, Ek-III ilâ Ek-VII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemleri
tarafından kendisine yüklenen ve hakkında yetkilendirilmiş olduğu tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olması gerekir. Uygunluk değerlendirme
kuruluşu, görevlendirildiği bütün alt sistem veya emniyet aksamı türü ve kategorisi için ve her
uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında aşağıda belirtilen unsurları hazır bulundurur:
a) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun
tecrübeye sahip personeli.
b) Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayacak
şekilde yürütülen uygunluk değerlendirmesine uygun olarak yöntemlerin tanımı, onaylanmış
kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikaları ve işlemleri.
c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz
konusu alt sistemin veya emniyet aksamının teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim
sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli usulü.
(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli bütün ekipmanlara, tesislere ve araçlara sahip olması gerekir.
(12) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun bildirildiği kapsamla ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsayan yeterli teknik ve mesleki eğitime,
b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve bu değerlendirmeleri yapmak için yeterli yetkiye,
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c) Ek-II’de yer alan temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlara ve AB
mevzuatı ile ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgiye ve bunların idrakine,
ç) Uygunluk değerlendirme işleminin yerine getirildiğini gösteren sertifikaları, kayıtları
ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,
sahip olması gerekir.
(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır.
(14) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına
veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.
(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.
(16) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri haricinde, Ek-III ila Ek-VII arasında yer alan veya ilgili mevzuatın herhangi bir hükmü kapsamında
görevlerini yerine getirirken edindiği tüm bilgilere ilişkin mesleki gizliliğe uyar ve mülkiyet
haklarını korur.
(17) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan personelinin bu faaliyetlere katılımı için söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve bu gurubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan idari kararları ve dokümanları genel kılavuz olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı
MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme
kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa söz konusu kuruluşun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.
Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile ilgili belirli
görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı
hallerde, bunların 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma
ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm sorumluluğu üstlenirler.
(3) Faaliyetler, ancak müşterinin uygun görmesi halinde bir şube, temsilcilik veya yüklenici tarafından yürütülür.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-III ilâ Ek-VII arasında yer alan uygunluk
değerlendirme işlemlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.
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Bildirim başvurusu
MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirme modülü veya modülleri ve kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü alt sisteme/emniyet aksamına veya alt sistemlere/emniyet aksamlarına ilişkin bir açıklamanın yanısıra mevcut
olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan bir akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.
Bildirim süreci
MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri sağlayan
uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.
(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.
(3) Bildirimde, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirme modül veya
modülleri ve ilgili alt sistem/emniyet aksamı veya alt sistemler/emniyet aksamlarına ilişkin
tüm ayrıntılar ve yetkinliğe dair kanıtlar yer alır.
(4) Bildirim tarihinden sonraki iki hafta içerisinde Komisyon ve üye ülkeler tarafından
itiraz edilmemesi durumunda kuruluş, Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir. Sadece böyle bir kuruluş, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.
(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildiriminden sonra ortaya çıkan herhangi bir değişikliği Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası
MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.
(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Komisyon tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.
Bildirimlerdeki değişiklikler
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda
bilgilendirilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin
veya gereklilikleri karşılamamasının önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar,
askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi
Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.
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(2) Faaliyetinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son
verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi isteği ile sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş
tarafından işleme alınmasını ve talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz
MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin temel
oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna dair tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.
(2) Bakanlık, Komisyon veya üye 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 yükümlülükleri
MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-III ilâ Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirirler.
(2) Uygunluk değerlendirmesi, iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak
şekilde mevzuata uygun olarak orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşu,
taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu
alt sistem veya emniyet aksamının teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin
hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda uygunluk değerlendirme
kuruluşları bu Yönetmelik kapsamındaki alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının uygunluğu
için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, Ek-II’de belirtilen temel gereklerin veya uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi
durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve sertifika ya da onay kararını yayımlamaz.
(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının veya onay kararının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, alt sistemin veya emniyet aksamının ilgili gerekleri
karşılamadığını tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin
alınmasını ister ve gereken hallerde uygunluk sertifikasını veya onay kararını askıya alır veya
iptal eder.
(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, tüm sertifikaları veya onay kararlarını uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararına itiraz
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar kendi kararlarına karşı bir itiraz yönteminin
bulunmasını sağlar.
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Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;
a) Bir sertifikanın veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya
iptal edilmesi durumunu,
b) Görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu,
c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi
bir bilgi talebini,
ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri
ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetleri,
Bakanlığa bildirirler.
(2) Onaylanmış kuruluşlar olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin
gerekli bilgiyi, aynı alt sistemleri ve emniyet aksamlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş olan diğer onaylanmış
kuruluşlara sağlarlar.
Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 38 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların Komisyon tarafından ilgili AB
mevzuatı kapsamında oluşturulan kablolu taşıma tesisatı onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına, doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.
ALTINCI BÖLÜM
Alt Sistemlerin ve Emniyet Aksamlarının Piyasa Gözetimi ve
Denetimi ve Korunma Önlemleri Prosedürü
Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 39 – (1) Bakanlık, alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi
ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygular.
Ulusal düzeyde risk taşıyan alt sistemlere veya emniyet aksamlarına yönelik işlemler
MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan alt sistemin veya emniyet aksamının insan sağlığı ve güvenliğinin veya mal güvenliğinin korunmasına yönelik risk
teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, söz konusu alt sistemi veya emniyet aksamını, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye
tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.
(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlendirme sürecinde, alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığına karar
vermesi durumunda, ivedilikle ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu alt sistemin veya emniyet
aksamının ilgili gereklere uygun hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması
için riskin büyüklüğü ile orantılı makul bir süre vererek uygun düzeltici önlemlerin alınmasını
talep eder ve konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
(3) İkinci fıkrada yer alan önlemler, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik hükümleri dâhilinde uygulanır.
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(4) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmeciden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.
(5) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm alt sistemlere ve emniyet aksamlarına
ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
(6) İlgili iktisadi işletmecinin ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici
tedbiri almaması halinde, Bakanlık, alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada bulundurulmasını kısıtlanması veya yasaklanması veya piyasadan geri çekilmesi veya geri çağrılması
için gerekli tüm tedbirleri alır.
(7) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.
(8) Yedinci fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz alt sistemin veya emniyet aksamının tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, alt sistemin veya emniyet aksamının menşeini, iddia edilen uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık uygunsuzluğun, alt sistemin veya emniyet aksamının kişilerin sağlığı ya da güvenliği veya mülkiyetin
korunmasına ilişkin gereklilikleri karşılayamamasından veya 18 inci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksikliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını özellikle belirtir.
(9) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen
bilgiye istinaden, ilgili alt sistemin veya emniyet aksamının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire
itiraz ediyorsa itirazlarını Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
(10) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon
tarafından 7 nci fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.
(11) Bakanlık, söz konusu alt sistem veya emniyet aksamı ile ilgili olarak, alt sistemin
veya emniyet aksamının piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin
alınmasını sağlar.
Korunma önlemleri prosedürü
MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen tedbire
karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık
tedbiri yürürlükten kaldırır.
Mevzuatına uygun olduğu halde risk taşıyan alt sistemler veya emniyet aksamları
MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bir değerlendirmede
bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı
ve güvenliği ile mülkiyetin korunması yönünden risk taşıdığının tespit edilmesi halinde,
Bakanlık, söz konusu alt sistemin ya da emniyet aksamının, riskin niteliğine bağlı olarak
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piyasaya sürülmesinden itibaren bu riski taşımaması, bu alt sistemin ya da emniyet aksamının
piyasadan çekilmesi veya piyasadan toplatılması hususlarında gerekli önlemleri makul bir sürede almasını iktisadi işletmeciden talep eder.
(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bütün alt sistemlere veya emniyet aksamlarına ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
(3) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut
bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili alt sistemin veya emniyet aksamının tanımlanması için gerekli
olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımı ile ülkede alınan tedbirin süresini
ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.
Şekli uygunsuzluk
MADDE 43 – (1) 40 ıncı maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Bakanlık, aşağıda yer alan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda iktisadi işletmeciden söz
konusu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder:
a) “CE” işaretinin, CE İşareti Yönetmeliğine uygun olmayacak bir şekilde alt sisteme
veya emniyet aksamına iliştirilmiş olması.
b) “CE” işaretinin, alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirilmemiş olması.
c) Üretim kontrol sürecinde yer alan onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasının 22 nci
maddeye aykırı olacak şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemiş olması.
ç) AB uygunluk beyanının alt sistem veya emniyet aksamı ile birlikte bulunmaması.
d) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.
e) AB uygunluk beyanının doğru biçimde düzenlenmemiş olması.
f) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya tamamlanmamış olması.
g) 12 nci maddenin yedinci fıkrası ya da 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin eksik veya hatalı olması ya da hiç bulunmaması.
ğ) 12 nci ve 14 üncü maddelerde belirtilen diğer herhangi bir idari yükümlülüğün karşılanmaması.
(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, piyasada bulundurulan alt sistemin ya da emniyet aksamının kısıtlanmasını ya da yasaklanmasını
sağlayacak tüm önlemleri alır ya da bunların piyasadan çağrılmasını veya geri çekilmesini
sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Komite işlemleri
MADDE 44 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan kablolu taşıma tesisatı komitesinin çalışmalarına katılım sağlar.
İdari yaptırımlar
MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari
yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.
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(2) İdari yaptırımlara ilişkin hükümler 21/3/2018 tarihi itibarıyla Ekonomi Bakanlığı
tarafından Komisyona bildirilir. Ayrıca bu hükümleri etkileyen temel değişiklikler de gecikmeksizin Komisyona bildirilir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik, 2000/9/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran ve
kablolu taşıma tesisatına ilişkin 9/3/2016 tarihli 2016/424/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Regülasyonu esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan
Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) yürürlükten
kaldırılmıştır.
(2) Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul
edilir.
Geçici hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
(2000/9/AT) kapsamında yer alarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve 21/4/2018 tarihinden önce piyasaya arz edilen alt sistemler ya da emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasını engellemez.
(2) Bakanlık, İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
(2000/9/AT) kapsamında yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ya da 21/4/2018
tarihinden önce kurulan kablolu taşıma tesisatlarının hizmete alınmasını engellemez.
(3) Emniyet aksamları için İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı
Yönetmeliği (2000/9/AT) kapsamında yayımlanan sertifikalar ve onay kararları bu Yönetmelik
kapsamında da geçerlidir.
(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
(2000/9/AT) 12 nci maddesi uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 23 ilâ 38 inci maddeleri arasında yer alan maddeleri yayımı tarihinde,
b) 45 inci maddesinin ikinci fıkrası 21/3/2018 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise 21/4/2018 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin
ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin denetiminin Bakanlık
tarafından yapılması veya yaptırılması, denetim konularının belirlenmesi, denetim heyeti, denetim personeli, denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri,
yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin (j) bendine
ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel
kişiyi,
d) Denetim: Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her türlü; izleme, kontrol, inceleme, ölçme, değerlendirme, raporlama ve benzeri faaliyetlerini,
e) Denetim heyeti: Şirketlerin denetlenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere
görevlendirilmiş heyeti,
f) Denetim heyeti başkanı: Denetim faaliyetinin koordinasyonu ile yürütülmesinden
sorumlu denetim heyeti üyesini,
g) Denetim personeli: Denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere oluşturulan heyette
yer alan her bir kişiyi,
ğ) Denetim raporu: Denetim heyetinin denetim faaliyeti ve sonuçlarına ilişkin belirli
formatta hazırladığı raporu,
h) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik kapsamındaki denetim konularına ilişkin sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme,
tespit ve raporlama yapmak üzere Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş şirketi,
ı) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki denetim hizmetlerini yerine getirmek
üzere yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili şirketlere verilecek
belgeyi,
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i ) İlgili mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim, Denetim Konuları, Denetim Yetkisi ve Denetim Heyeti
Denetim
MADDE 5 – (1) Şirketlerin periyodik olarak denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır.
(2) Gerek görülmesi durumlarında veya başvuru üzerine kısmi denetimler yapılabilir.
(3) Şirketlerden denetime esas olmak ve yapılacak ön incelemelerde kullanılmak üzere
ilgili her türlü bilgi ve belge istenebilir. Gerek görülmesi durumunda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alınabilir. Bu kapsamdaki taleplerinin ilgililerce ivedilikle karşılanması
esastır.
Denetim konuları
MADDE 6 – (1) Şirketlerin denetimine ilişkin konular aşağıdaki iş ve işlemlerden oluşur:
a) Yatırım faaliyetleri; yatırımların yerindelik ve önceliği, yatırım planlarına ve projelerine uygunluğu ve bu yatırımlara ilişkin kamulaştırma işlemleri, fiziki, mali, elektriksel gerçekleşmeler, yayımlanmış yönetmelik, şartnamelere uygunluk, yatırım ihalelerine ilişkin işlemler,
b) Kullanıcılar ile ilgili faaliyetler; tüketici hizmetlerine ilişkin uygulamalar ve tüketici
şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemler,
c) İşletme ve bakım faaliyetleri; işletme ve bakım faaliyetleri ve bu kapsamda işletme
ve bakım çalışmaları ile bunlara ilişkin kayıtların tutulması gibi iş ve işlemler,
ç) Genel aydınlatma faaliyetleri; genel aydınlatmaya ilişkin iş ve işlemler ile bu kapsamda dağıtım bölgelerinde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin uygulamalar,
d) Mali konular; kullanıcılardan tahsil edilen her türlü bedel ve tarife kapsamında yapılan uygulamalar ile gelir, gider hesapları, yatırım hesapları, yükümlü olunan fon, pay ve benzeri kesintilerle ilgili hesaplar ve sigorta uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler,
e) Satınalma ve satış işlemleri ile ilgili faaliyetler; yapılan her türlü mal ve hizmet alımlarının veya satışlarının ve yatırım ihalelerine ilişkin iş ve işlemler,
f) Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; alt yapı bilgi sistemlerinin kurulması,
işletilmesi, güncellenmesi ve yedeklenmesine ilişkin iş ve işlemler,
g) Hizmet kalitesi; EPDK tarafından belirlenen tedarik sürekliliği, teknik ve ticari hizmet kalitesinin sağlanması ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kesintilerin sayısı
ve süresi ile tüketici hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş ve işlemler,
ğ) Hukuki süreçler; şirketlerin uygulamalarından dolayı lisans sahibi tüzel kişiler, müşteriler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile oluşan hukuki süreçlerin durumları ve konuların
tespiti,
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h) Lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler,
ı) Gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi gereken diğer hususlar.
(2) Şirketlerin ilgili yıla ait yatırım planı, EPDK’ya sunulmadan önce yerindelik ve öncelik bakımından Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenir.
Denetim yetkisi
MADDE 7 – (1) Şirketlerin denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya
bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun
şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.
(2) Bakanlığın denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapması
durumunda, denetim heyeti Bakanlık tarafından; Bakanlık temsilcisinin başkanlığında bakanlık
personeli ve ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personelden oluşturulur.
Denetim heyeti
MADDE 8 – (1) Şirketlerin periyodik ve kısmi denetimini gerçekleştirecek denetim
heyeti; en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yüksekokullardan mezun olan yeterli sayıda teknik ve idari personelden oluşur.
İhtiyaç duyulması halinde; saha incelemesi, tespit yapılması, ölçüm gerçekleştirilmesi ve benzeri iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere mezuniyet şartı aranmaksızın diğer teknik ve idari
personel denetim heyetlerinde görevlendirilebilir.
(2) Denetimlerin Bakanlık ile ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapılması halinde, Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin
olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır.
(3) Denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabilir. Böyle bir durumda denetim raporu, raporlamadan sorumlu personel tarafından tanzim edilerek, denetim heyeti başkanı ile birlikte imzalanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetlenen Şirketin Yükümlülükleri ve Hakları,
Denetim Heyetinin ve Denetim Personelinin Yükümlülükleri
Denetlenen şirketlerin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi de dâhil olmak üzere,
kısmi veya periyodik denetim kapsamında aşağıda belirtilen hususları, eksiksiz olarak yerine
getirmekle yükümlüdür:
a) Denetim heyetine, denetimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kolaylığı
göstermek, çalışmalarına elverişli bir mekânı sağlamak, talep edilmesi halinde teknik cihazları
sağlamak, denetim konularıyla ilgili yardımcı personel vermek, tüm yasal defter, belge, kayıtlar
ile gerekli belgeleri ibraz etmek,
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b) Denetim personeli tarafından denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi, belge,
kayıt, pafta, harita, proje, doküman ve defterin aslı ve/veya örneklerini bildirilen sürede vermek,
c) Denetim personeli tarafından talep edilmesi durumunda, verilerin doğrudan kaynağından alınması amacıyla, sistem yetkilisi refakatinde, kullanılan yazılım ve/veya veri tabanına
erişimi anlık ve\veya çevrim içi sağlamak,
ç) Denetim Personeli tarafından, anlık ve/veya çevrimiçi izleme talep ettikleri her türlü
uygulama yazılımlarına erişim için gerekli iş ve işlemleri, istenen sürede ve istenen yöntemle
yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
d) Belirtilen sürede istenilen hususlar ile ilgili yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, düzenlenen tutanaklara varsa görüşlerini de ekleyerek imzalamak, bildirilen bulgular ile ilgili cevaplarını vermek,
e) Denetim personelinin bilgisine ihtiyaç duyduğu yetkili personel ile görüşülmesini
ivedilikle sağlamak,
f) Denetim faaliyetinin gerektirdiği çalışma ortamını, araç, gereç, bilgi ve belgeler ile
ilgili personelin görevlendirilmesi ve denetim personeline refakatini sağlamak.
(2) Şirketler, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu
kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgeler ile elektronik verilerini, bildirilen
sürede ve formatta sunarlar. Ayrıca talep edilmesi halinde, belirlenen yönteme ve formata uygun
olarak, sistemlerinin anlık ve/veya çevrimiçi izlenebilmesi için gerekli veri akışının sürekliliğini
sağlamakla yükümlüdür.
(3) Denetlenen şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi veya mal ve hizmet aldıkları
gerçek ve tüzel kişiler de dâhil olmak üzere, gerekli hallerde kendi adına iş yapan her türlü alt
yüklenici veya hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin denetim konusuyla ilgili şirket uhdesinde bulunan sözleşme, hak ediş, faturalar ile talep edilen diğer her türlü belge ve bilgiyi
sağlamakla yükümlüdür.
(4) Denetlenen şirketler, denetlenen hususlara ilişkin olarak, teknik imkânsızlık, gizlilik,
sır saklama, faaliyetlerinin bir kısmını mal ve hizmet satın alma yoluyla yaptırma gibi gerekçeleri ileri sürerek bilgi ve belge vermek/tedarik etmekten, her türlü elektronik bilgi kayıt sistemine erişim hakkı tanımaktan imtina edemez.
Denetlenen şirketlerin hakları
MADDE 10 – (1) Yapılacak periyodik denetim tarihi şirkete önceden bildirilir. Diğer
denetimlerin önceden bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.
(2) Denetim personeli şirkete ait evrak ve belgeleri üzerinde düzeltme yapmadan iade
eder, şirkete ait bilgileri gizli tutar, tarafsız davranır ve şirketin faaliyetlerine müdahale edemez.
(3) Denetimler sırasında tespit edilen bulgular, belirtilen sürede görüşleri alınmak üzere
şirkete verilir.
(4) Tamamlanan denetim raporunun bir nüshası ilgili şirkete gönderilir.
Denetim heyeti ile personelinin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Denetim heyeti; şirketlerin kısmi veya periyodik denetimini lisans
hükümleri, ilgili mevzuat ve şartnameler kapsamında gerçekleştirmek, her türlü belge ve bulguları değerlendirmek ve sonucuna ilişkin belirli formata uygun rapor hazırlamakla yükümlüdür.
a) Denetim heyeti;
1) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun
hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
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2) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek,
3) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen ve titizliği
göstermek,
4) Denetim sırasında sistemin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem
arz eden ya da ilgili mevzuata açıkça aykırılık teşkil eden hususların tespit edilmesi halinde,
sonuçlanmasını beklemeksizin Bakanlığı veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas
sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını derhal bilgilendirmek,
hususunda sorumludur.
b) Denetim görevini yerine getirirken; fiziki inceleme, dijital inceleme, tespit, doğrulama, bilgi toplama, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelenmesi, analitik inceleme, örnekleme, sağlama, teyit alma ve benzeri tekniklerin hepsini ya da bir kısmını kullanarak hazırlayacağı raporu, gerektiğinde yeterli sayıda dijital fotoğraf ve/veya dijital video çekimleriyle
birlikte sunar.
c) Daha önce gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin hâlihazır durumun tespitini ve değerlendirmesini yapar.
ç) Denetim raporuna esas olacak inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları hazırlar.
d) Gerektiğinde konunun üçüncü taraflarıyla da görüşmeler yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Raporunun Hazırlanması, Sunulması ve Sonuçlandırılması
Denetim raporunun hazırlanması
MADDE 12 – (1) Denetim heyeti tarafından denetim faaliyeti sonucunda, hazırlanan
raporda asgari olarak;
a) Denetlenen şirkete ilişkin genel bilgiler,
b) Daha önceki denetimlerde tespit edilmiş hususların güncel durumları,
c) İnceleme ve denetime tabi hususlar ve bunlara ilişkin Bulgu Formları, (Ek-1)
ç) Bulguların ilgili mevzuata olan aykırılıkları,
d) Bulguların taşıdığı riskler,
e) Bulgulara ilişkin değerlendirmeler,
f) Bulgulara ilişkin şirket görüşleri,
g) Bulguların oluşturduğu mali tablolar,
yer alır.
(2) Denetim heyeti hazırladığı rapora esas bilgi, belge, kayıt, tutanak ve benzeri dokümanlar ile inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları rapor ekinde bulundurur.
(3) Denetim raporunda ilgili üye görevli olduğu bölümün tanzim ve imzasına iştirak
eder. Raporun tanzimini ve imzalanması sürecini heyet başkanı yürütür.
Denetim raporunun sunulması
MADDE 13 – (1) Denetim tamamlanma tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde
denetim raporu hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.
(2) Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşları, gerekli gördüğü hususlara ilişkin denetim heyetinden ilave denetim talep edebilir
veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.
(3) Bakanlık, denetim raporunu EPDK’ya gönderir.
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Denetim raporunun sonuçlandırılması
MADDE 14 – (1) Denetim raporu EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkili Şirketlerin Nitelikleri, Seçimi, Hak ve Yükümlülükleri
Yetkili şirketlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik denetimi
için gerekli görülen, inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hususlarda, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet
alınarak gerçekleştirilebilir.
(2) Hizmet alınacak yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri, hizmet ile ilgili diğer
usul ve esaslar hazırlanacak şartnameler içerisinde belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tarafların sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve
ortaya çıkarılması denetlenen şirketin sorumluluğundadır. Ancak denetim personeli, denetimin
planlama ve uygulama aşamasında, mevzuata aykırılık, hata ve hile durumunda olası bir aykırılığı sorgulayacak bir yaklaşım göstermek zorundadır.
(2) Denetim faaliyeti sırasında ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlemlerin, hata ve hilelerin tespit edilmesi durumunda, bu husus denetim heyeti başkanı tarafından ivedilikle Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Adli yargıya intikali gerekli olan veya suç teşkil eden hallerin de Bakanlığa
veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı
olarak bildirilmesi zorunludur.
(3) Denetim işlemini ilgilendiren tüm bilgi ve belgelerin şirket tarafından denetim heyetine verilmemesi halinde, durum ivedilikle Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetki devri
yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.
(4) Bakanlığın denetim yükümlülüğüyle ilgili olarak yetki devrettiği kamu kurum ve
kuruluşları, denetim elemanlarının ilgili mevzuatı sürekli olarak takip etmelerini ve bilgilerini
güncelleştirmelerini sağlarlar.
Yasaklar
MADDE 17 – (1) Şirketlerin denetimi faaliyetlerinde bulunan denetim heyetinde yer
alan kişiler aşağıdaki hükümlere uymak zorundadırlar:
a) Denetim yaptıkları dönem ve dönemin bitimini takip eden iki yıl boyunca, denetlenen
şirket ve denetlenen şirketin bağlı bulunduğu sermaye grubu veya iştirakleri nezdinde bedelli
veya bedelsiz olarak;
1) Yapım işi ile mal ve hizmet alım-satımı,
2) Yönetim, danışmanlık, belge düzenleme ve rapor hazırlama,
3) Borç-alacak ve ortaklık,
faaliyetlerinde bulunamazlar, hiçbir şekilde görev alamazlar.

2 Aralık 2017 – Sayı : 30258

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

b) Meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
c) Üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci
derece dâhil) sıhri hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya şirketin benzeri isimler altında faaliyet gösteren birimlerinin müdürü bulundukları firmalarda denetleme faaliyetinde bulunamazlar.
ç) Denetim faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklayamaz ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi ya da başkası yararına
kullanamazlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİNİN YAPMAYA
YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ MÜDAHALELER HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/3/2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN SAĞLIK PERSONELİ
YOKLUĞUNDA YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ MÜDAHALELER
HAKKINDA YÖNETMELİK”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip unsurları
ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının operasyonel unsurlarından
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı
personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanların, görev yaptıkları
süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya
veya sağlık hizmeti ulaştırılıncaya kadar ve sağlık hizmeti ulaştıktan sonra sağlık ekibinin gözetimi altında sağlık ekibinden talep edilen yetkili oldukları acil tıbbi müdahalelere ilişkin usul
ve esaslar ile yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muharip veya operasyonel unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra
teşkilatından bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin sağlık personeli yokluğunda, görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olarak yapmak üzere görevlendirilen personel ile bunları yetiştiren kurum ve kuruluşları kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i), (j), (m),
(o) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“g) İnfüzyon: Damardan veya gerektiğinde kemik yolu ile sıvı verilmesini,”
“i) Muharebe veya operasyonel cankurtaranı: Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek muharip veya operasyonel birliklerindeki sıhhiye nitelikli kadrolarda görev yapan sağlık meslek
mensubu olmayan tüm sınıflara veya branşlara mensup personelden; 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen eğitimleri başarıyla tamamlamış, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili olan personeli,”
“j) Muharip veya operasyonel sıhhiye: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Birlikleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Komando Birlikleri, Su Altı Taarruz Komutanlığı, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Özel
Harekât Timleri ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesinde, sıhhiye nitelikli kadrolarında görev yapan
sağlık meslek mensubu olmayan tüm sınıflara veya branşlara mensup personel ile Türk Silahlı
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Kuvvetleri Arama Kurtarma ve Muharebe Arama Kurtarma İhtisaslı Personelinden; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitimleri başarıyla tamamlamış, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili olan personeli,”
“m) Sağlık koruyucu önlemler: Temiz su ve gıda temini, sağlığı etkileyen çevresel ve
iklimsel faktörlerin tanınmasını ve bunlara yönelik önlemlerin alınmasını,”
“o) Sıhhiye simülasyon eğitim merkezi: Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, acil tıbbi müdahale eğitimlerine
yönelik simülatörler, ses ve görsel efektler kullanılarak muharebe ortamı taklit edilen eğitim
merkezlerini,”
“p) Yaşam bulguları: Bilinç düzeyi, vücut sıcaklığı, nabız sayısı, solunum sayısı ve kan
basıncını,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharip veya operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât sıhhiyesi
personelinin 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili oldukları acil tıbbi müdahaleler
şunlardır:
a) Cilt altı enjeksiyon yapmak.
b) Adale içi enjeksiyon yapmak.
c) İntravenöz girişim yapmak ve sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar acil ilaçlarının (seçilmiş Paramedik ilaçları) ve sıvıların infüzyonunu yapmak.
ç) Yara pansumanları ile temizliğini yapmak.
d) Cilt ve cilt altı sütür atmak.
e) Açık göğüs yaralanmasına müdahale etmek.
f) Tansiyon pnömotoraksta interkostal iğne dekompresyonu yapmak.
g) Oksijen uygulaması yapmak.
ğ) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon yapmak.
h) Sağlığı koruyucu önlemleri bilmek ve uygulamak.
ı) Lokal anestezi yapmak.
i) Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) etkilenimini tanımlamak, değerlendirmek ve ilk müdahalede bulunmak.
j) Kanama kontrolü yapmak.
k) Havayolu açıklığını sağlama araçları ile havayolu açıklığını sağlamak.
l) Sağlık paketinde belirlenmiş taktik acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
m) Dalgıçlık ve yüksek irtifa rahatsızlıklarına ait müdahaleleri yapmak.
n) Kırık, çıkık, burkulma ve travma stabilizasyonu sağlamak.
o) Harekât alanında triajı ve uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
ö) Kemik içi enjeksiyon yapmak ve kemik içi mayi uygulamak.
p) Çevresel/iklimsel yaralanmalara müdahalede bulunmak.
r) Çatışma stresini tanımak ve tahliyeye hazır hale getirmek.
s) Yaşam bulgularını değerlendirmek.
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharebe veya operasyonel cankurtaranı personelinin 7 nci maddede belirtilen hallerde
yapmaya yetkili oldukları acil tıbbi müdahaleler şunlardır;
a) Adale içi enjeksiyon yapmak,
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b) Yaralanmalara müdahale etmek, pansumanı ve temizliğini yapmak,
c) İntravenöz girişim yapmak ve sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar damar yolu açıklığını sağlamak maksadıyla sıvı infüzyonu yapmak,
ç) Kanamanın durdurulması/kontrolü için gereken müdahaleleri yapmak,
d) Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon,
e) Airway ile havayolu açıklığını sağlamak, gerektiğinde balon maske ile suni solunum
yapmak,
f) Kırık, çıkık, burkulma ve travma stabilizasyonu sağlamak,
g) Çevresel/iklimsel yaralanmalara müdahalede bulunmak,
ğ) Harekât alanında triajı ve uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Muharip ve operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesi;
a) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite
hastanelerinde uygulanan, EK-1’de yer alan eğitim programı gereğince, en az 360 ders saati,
5 inci maddede belirtilen yetkileri kazandıracak şekilde teorik ve uygulamalı olarak Acil Tıbbi
Müdahale Eğitimine tabi tutulurlar. Teorik derslerin %15’inden fazla kısmına ve/veya uygulamalı derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir.
b) Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurumlarca teorik ve uygulamalı sınava tabi
tutulur. Yapılan sınavlarda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak
değerlendirilir. İlk sınavda başarılı olamayanlara ikinci bir sınav hakkı verilir.
c) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye
simülasyon eğitim merkezlerinde EK-2’de yer alan eğitim programı gereğince, 60 ders saati
süre ile ilave uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin
eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurum tarafından sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
ç) Eğitimde başarılı olanlara EK-3’teki örneğe uygun olarak kurs bitirme/yetki belgesi
verilir. Söz konusu belge Sağlık Bakanlığınca onaylanır. Bu belgeler, personelin kendilerine
verilmez, şahsi dosyalarında muhafaza edilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir.
d) Dört yıl sonunda personel EK-4’te yer alan eğitim programı gereğince en az 60 ders
saati süreli tazeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitiminin %10’undan fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Yapılan sınavda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve
üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle ilişiği kesilen ya da başarısız olan kursiyerler için iki kez tazeleme eğitimi planlanır ve bu tazeleme eğitimine katılmaz
veya tazeleme eğitiminde tekrar başarısız olursa bu Yönetmelikle belirlenen yetkilere sahip
olabilmek için yeniden 360 saatlik acil tıbbi müdahale eğitimi almak zorundadır.
e) Tazeleme eğitimini başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı
sıhhiye simülasyon eğitim merkezinde EK-2’de yer alan eğitim programı %50 azaltılarak 30
ders saati süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurumlarca sınava tabi
tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
f) Tazeleme eğitiminde başarılı olanlara EK-5’teki örneğe uygun olarak kurs bitirme/yetki
belgesi verilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir.
g) Tazeleme eğitiminde başarılı olamayan veya mesleki safahati esnasında sıhhiye nitelikli kadrolardaki görevi sona eren personelin kurs bitirme/yetki belgeleri iptal edilir.
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ğ) Acil Tıbbi Müdahale Eğitimine yönelik 360 ders saatlik eğitim programının uygulamalı safhası, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek en az eğitim ve araştırma hastanesi seviyesindeki devlet ve üniversite hastanelerinde,
60 ders saatlik uygulamalı simülasyon eğitimi Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sıhhiye simülasyon eğitim merkezlerinde icra edilir.
(2) Muharebe ve operasyon cankurtaranı personeli;
a) Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, EK-6’da yer alan eğitim
programı gereğince, en az 260 ders saati, 6 ncı maddede belirtilen konularda teorik ve uygulamalı olarak eğitilirler. Teorik derslerin %15’inden, pratik derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir.
b) Eğitimi bitiren personel, teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Yapılan sınavlarda
eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
c) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye
simülasyon eğitim merkezlerinde EK-7’de yer alan eğitim programı gereğince, 60 ders saati
süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’ine katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir.
Eğitimi bitiren personel sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
ç) Eğitimlerde başarılı olanlara Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
tarafından örneği EK-8’de bulunan kurs bitirme belgesi verilir. Bu belgeler, personelin kendilerine verilmez, şahsi dosyalarında muhafaza edilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile
geçerlidir. Dört yıl sonunda personel EK-6’da yer alan eğitim konularında en az 60 ders saati
süreli tazeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitiminin %10’undan fazla kısmına katılmayan
personelin eğitimle ilişiği kesilir. Yapılan sınavda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not
alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
d) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye
simülasyon eğitim merkezinde EK-7’de yer alan eğitim programı %50 azaltılarak 30 ders saati
süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not
alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
e) Tazeleme eğitiminde başarılı olanlara EK-9’daki örneğe uygun olarak kurs
bitirme/yetki belgesi verilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir. Herhangi bir
nedenle kesintisiz altı ay ve daha fazla süreyle muharebe cankurtaranı olarak görev yapmayan
personelin belgesi geçersiz olur. Bu personel tazeleme eğitimine alınır, başarılı olursa aynı
esaslarla yeni belge düzenlenir.
f) Tazeleme eğitiminde başarılı olamayan veya mesleki safahati esnasında sıhhiye nitelikli kadrolardaki görevi sona eren personelin kurs bitirme/yetki belgeleri iptal edilir ve iptal
tutanakları şahsi dosyasında saklanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharip veya operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesi personelinden ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar 5 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen iş ve işlemleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharebe veya operasyonel cankurtaranı personeli 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri sadece görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere
sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya veya sağlık hizmeti ulaştırılıncaya
kadar yapmaya yetkilidirler.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen personel yaptığı iş ve işlemleri en kısa
sürede ve en uygun zamanda kayıt altına alır, kayıtların arşivlenmesinden, personelin mensubu
olduğu ilgili bakanlık veya yetki vereceği ast birlik, birim ya da komutanlıklar sorumludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlere personel tefrik eden
bakanlık veya yetki vereceği ast birlik, birim ya da komutanlıklar, bu Yönetmelikte belirtilen
eğitimleri icra edecek eğitim kurumlarının yükümlülükleri yerine getirmesine ilişkin hususlar
yönerge ile düzenlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inin başlığı ve aynı ekte yer alan Eğitim Programı Ders Tanımları tablosunun onbirinci satırındaki hedef kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL
HAREKÂT SIHHİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI”
“Kursiyerlerin sıcak ya da soğuk, yüksek irtifa ile ilişkili yaralanmalarda ilkyardım uygulayabilmeleri ve bunun için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-2 ve EK-4’ünün başlıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL
HAREKÂT SIHHİYESİ SİMÜLASYON EĞİTİM PROGRAMI”
“MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL
HAREKÂT SIHHİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK TAZELEME EĞİTİMİ PROGRAMI”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK-3, EK-5, EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve
aynı Yönetmeliğe ekteki EK-9 eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sının başlığı ve aynı ekte yer alan Eğitim Programı Ders Tanımları tablosunun beşinci satırındaki ders kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHAREBE VEYA OPERASYONEL CANKURTARANI PERSONELİ EĞİTİM
PROGRAMI”
“5. Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon/Oksijen uygulaması, Airway Takılması ve Balon
Maske ile Suni Solunum Yapılması.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’sinin başlığı ve aynı ekte yer alan tablonun 3 üncü
satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHAREBE VEYA OPERASYONEL CANKURTARANI PERSONELİ SİMÜLASYON EĞİTİM PROGRAMI”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve
Sağlık Bakanı birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/3/2016

29661
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE
DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine
ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ile doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Akreditasyon: Yönetmelikte öngörülen doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek olan
doğrulayıcı kuruluş hakkında, TÜRKAK tarafından yürütülen detaylı değerlendirmeleri takiben, doğrulayıcı kuruluşun yetkinliğini ve bağımsızlığını resmen göstermek üzere beyan veya
bildiri düzenlenmesini ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,
b) Akreditasyon kapsamı: EK-1’de yer alan ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş
olan faaliyetleri,
c) Analitik prosedürler: İlgili diğer bilgilerle tutarlı olmayan, tahmin edilen miktarlardan
sapma gösteren değerlerin analizini de içerecek şekilde verilerdeki dalgalanmaların ve eğilimlerin analizini,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Baş doğrulayıcı: Sera gazı emisyon raporunun doğrulama sürecini yürütmekten ve
raporlamaktan sorumlu olan, doğrulama ekibinin sevk ve idaresiyle görevlendirilen kişiyi,
e) Dahili risk: Sera gazı emisyon raporundaki bir parametrenin, herhangi bir kontrol
faaliyetinin etkisi dikkate alınmadan önce, tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle bir arada
oluşabilecek önemli hatalara duyarlılığını,
f) Doğrulama: Bu Tebliğde belirtilen ilkeler çerçevesinde, doğrulama raporu sunmak
amacıyla doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılan tüm iş ve işlemleri,
g) Doğrulama kayıtları: Doğrulama faaliyetleri kapsamında doğrulayıcı kuruluş tarafından derlenen, yürütülen faaliyetlerle ilgili gerekçe, kanıt ve diğer tüm bilgi ve belgeleri,
ğ) Doğrulama riski: Dahili risk, kontrol riski ve tespit riskinin bir fonksiyonu olarak,
sera gazı emisyon raporunun, önemli hatalı bildirimler içerdiği durumda, doğrulayıcı kuruluşun
uygun olmayan bir doğrulama görüşü sunması riskini,
h) Doğrulayıcı: Doğrulama ekibinin üyesi olan ve sera gazı emisyon raporunun doğrulama işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan kişiyi,
ı) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işleminin tüm aşamalarını yürütmek üzere TÜRKAK
tarafından akredite edilmiş veya edilecek kurum veya kuruluşu,
i) Güven seviyesi: Doğrulama riskini azaltmak amacıyla doğrulama görevinin şartlarına
göre doğrulama raporu için verilen güven derecesini,
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j) Hatalı bildirim: 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera
Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde müsaade edilen belirsizlikler hariç, işletme tarafından rapor edilmiş verilerdeki ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya hatayı,
k) İzleme ve Raporlama Tebliği: Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması
Hakkında Tebliği,
l) Kontrol faaliyetleri: Dahili riskleri azaltmak amacıyla işletme tarafından yürütülen
işlemleri veya alınan tedbirleri,
m) Kontrol ortamı: İç kontrol sisteminin işlediği ortamı ve bu iç kontrol sistemi hakkında farkındalığı sağlamak üzere tesis yönetiminin yürüttüğü faaliyetleri,
n) Kontrol riski: Sera gazı emisyon raporundaki bir parametrenin, kontrol sistemi tarafından belirli bir zamanda önlenmemiş veya tespit edilerek düzeltilmemiş, tek başına veya
diğer hatalı bildirimlerle bir arada oluşabilecek önemli hatalara duyarlılığını,
o) Kontrol sistemi: İşletmenin İzleme ve Raporlama Tebliği kapsamında kurduğu, belgelediği, uyguladığı ve sürdürdüğü risk değerlendirmesini ve bütün kontrol faaliyetleri ile bunların yönetimini,
ö) Makul güven: Doğrulamaya tabi tutulan sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı
bildirim içermediğine dair olumlu olarak değerlendirilen yüksek fakat kesin olmayan güven
seviyesini,
p) Önemli hatalı bildirim: Tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle beraber önemlilik
seviyesini aşan hatalı bildirimi,
r) Önemlilik seviyesi: Hatalı bildirimlerin tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle beraber doğrulayıcı kuruluş tarafından önemli kabul edilmesini sağlayan eşik değeri,
s) Saha: İlgili veri ve bilgilerin kontrol edilip saklandığı, izleme sürecinin tanımlandığı
ve yönetildiği yerleri,
ş) Tanık denetim: Doğrulayıcı kuruluşların yetkinliğini değerlendirmek üzere doğrulama faaliyetlerine müdahil olmadan gözlemlendiği denetimi,
t) Teknik uzman: Doğrulama faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde görev alan ve belirli
bir konu ile alakalı detaylı bilgi ve uzmanlığa sahip kişiyi,
u) Tespit riski: Doğrulayıcı kuruluşun önemli hatalı bildirimi tespit edememe riskini,
ü) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
v) Uygunsuzluk: Onaylanmış izleme planında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunu,
y) Yetkinlik: Bir faaliyeti yürütmek için bilgi ve becerileri uygulayabilme kabiliyetini,
z) Yönetmelik: Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Doğrulama
Genel hususlar
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin EK-1’inde belirtilen faaliyetleri yürüten işletmelerden
kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin sera gazı emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden önce doğrulanması zorunludur.
(2) Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması işlemi, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır.
(3) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporları güvenilir kabul edilir.
(4) Doğrulama süreci, kalite güven ve kalite kontrol prosedürlerini desteklemede etkin
ve güvenilir bir araç olarak kullanılır ve işletmenin sera gazı emisyonlarını izleme ve raporlama
performansını arttırmak için bilgiler temin eder.
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Temel prensipler
MADDE 6 – (1) Doğrulama işlemleri Bakanlıkça onaylanmış izleme planı çerçevesinde
ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama sırasında;
a) Sera gazı emisyon raporunun eksiksiz olduğunu ve İzleme ve Raporlama Tebliğinin
EK-9’unda yer alan hükümlere uygunluğunu,
b) İşletmenin, İzleme ve Raporlama Tebliği ile Bakanlık tarafından onaylanmış izleme
planına uygun olarak faaliyetlerini yürütmüş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu,
c) Sera gazı emisyon raporundaki verilerin önemli hatalı bildirimler içermediğini,
ç) İşletmenin izleme ve raporlama performansını geliştirmek amacıyla veri akış faaliyetleri, kontrol sistemi ve ilgili prosedürlere destekleyici bilgi sağlanıp sağlanamayacağını,
değerlendirir.
(3) Doğrulayıcı kuruluşlar, doğrulama sözleşmesini imzalamadan önce asgari olarak;
a) Doğrulama işinin kendi akreditasyon kapsamında olduğunu kontrol eder.
b) Bu Tebliğ uyarınca sera gazı emisyon raporunun doğrulanması süreci ile ilgili riskleri
değerlendirir.
c) Doğrulamanın kapsamını belirlemek için işletme tarafından temin edilen bilgileri
gözden geçirir.
ç) Tesisin ve faaliyetlerin karmaşıklık seviyesine uygun niteliklere sahip doğrulama
ekibi oluşturmak için kendi bünyesinde gerekli yetkinlik, personel ve kaynaklara sahip olup
olmadığını ve ayrıca belirlenen süre içinde doğrulama faaliyetlerini başarılı şekilde tamamlamak için kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol eder.
d) Oluşturulacak doğrulama ekibinin, bahse konu tesise dair doğrulama faaliyetlerini
yürütmek için gereken tüm yetkinliğe ve kişilere sahip olmasını sağlamak için kapasitesinin
yeterli olup olmadığını kontrol eder.
e) Doğrulamayı gereken şekilde yürütmek için doğrulama süresini belirler.
Doğrulama süresi
MADDE 7 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, toplam doğrulama süresini EK-3’te yer alan hususlara göre belirler. Doğrulama ve saha ziyareti süreleri ile yapılacaksa stratejik analiz saha
ziyareti ve kullanılacaksa teknik uzman süreleri EK-3’te verilen asgari sürelerden az olamaz.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkrada belirtilen tüm süreleri ayrı ayrı doğrulama kayıtlarına işler.
İşletmenin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İşletmeler, stratejik analizden önce ve doğrulamanın herhangi bir aşamasında doğrulayıcı kuruluşa, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri sunmak ve ilgili sahalara
erişim izni vermek zorundadır:
a) İzleme planının onaylı en güncel sürümü, varsa Bakanlıkça onaylı diğer sürümler
ve Bakanlık onayının alındığına dair kanıt belgeleri.
b) İşletmenin veri akış faaliyetlerinin tanımını.
c) İşletmenin, İzleme ve Raporlama Tebliğinde belirtilen risk değerlendirmesini ve toplam kontrol sistemine ilişkin hususları.
ç) Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetlerine ilişkin prosedürler de dahil olmak üzere,
izleme planında yer alan prosedürleri.
d) Varsa, tesisin sera gazı emisyon raporunu.
e) Varsa, İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış ve Bakanlık tarafından
onaylanmış örnekleme planını.
f) Raporlama dönemi sırasında izleme planında değişiklikler yapılmışsa, İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca bu değişikliklere ilişkin kayıtları.
g) Önceki yıllara ait iyileştirme raporlarını.
ğ) Bir önceki yılda farklı bir doğrulayıcı kuruluş ile doğrulama faaliyeti yürütüldüyse,
söz konusu yıla ait doğrulama raporunu.
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h) Bakanlıkla yapılan tüm ilgili yazışmalar, özellikle, izleme planı değişikliklerinin bildirilmesiyle ilgili olan bilgi ve belgeleri.
ı) İzleme ve raporlama için kullanılan veri tabanları ve veri kaynakları hakkında bilgileri.
i) Doğrulamanın planlanması ve yürütülmesi için doğrulayıcı kuruluş tarafından talep
edilecek ilgili diğer bilgi ve belgeleri.
(2) Doğrulayıcı kuruluş doğrulama raporunu işletmeye teslim etmeden önce, işletme
iç kontrolden geçirdiği ve onayladığı nihai sera gazı emisyon raporunu doğrulayıcı kuruluşa
vermekle yükümlüdür.
(3) İşletmeler, doğrulayıcı kuruluşlara yapılacak denetimler kapsamında Bakanlık personeline ve TÜRKAK’ın görevlendireceği denetim ekibine doğrulama süreçleri ile ilgili doğrulayıcı kuruluş ile işletme arasında gerçekleşen muhasebe işlemlerine ait kayıtlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve tüm ilgili sahalara erişim izni vermek zorundadır.
(4) İşletmeler, yapılacak sözleşmelerde ve doğrulama süreçlerinde bu Tebliğde belirtilen
asgari adam-gün sürelerine ve asgari doğrulama ücretleri ile tarafsızlık ve bağımsızlık kurallarına uymak zorundadır.
(5) Doğrulama süreçlerinde dördüncü fıkraya aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi
durumunda işletmenin ilgili doğrulama sürecine tabi tutulmuş sera gazı emisyon raporları güvenilir kabul edilmez ve bu nitelikteki raporlar Bakanlık tarafından işletmeye iade edilir. Bu
çerçevede ilgili doğrulama sürecinin tamamı başka bir doğrulayıcı kuruluş ile yenilenir ve doğrulanmış sera gazı emisyon raporu işletme tarafından doksan gün içerisinde Bakanlığa yeniden
sunulur.
Stratejik analiz
MADDE 9 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulamanın başlangıcında, doğrulama sürecinde yürüteceği faaliyetlerin özelliği, ölçeği ve karmaşıklığını belirlemek üzere tesisin ilgili
tüm faaliyetleri hakkında stratejik analiz yapar.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, tesis tarafından yürütülen faaliyetleri anlamak, doğrulama ekibinin yetkinliğini değerlendirmek, sözleşmede belirtilen doğrulama süresinin uygunluğunu değerlendirmek ve risk analizini yapmak için gerekli bilgi ve belgeleri toplar ve gözden geçirir.
(3) Stratejik analiz yürütülürken toplanacak bilgi ve belgeler asgari düzeyde aşağıdaki
hususları içerir:
a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeleri.
b) Önemlilik seviyesini.
c) Doğrulayıcı kuruluş, daha önceki yıllarda aynı tesis için doğrulamayı yürütmüşse,
bahse konu doğrulamalardan elde edilen bilgileri.
(4) Doğrulayıcı kuruluşça yapılacak değerlendirme en az aşağıdaki hususları içerir:
a) İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca belirlenen tesis kategorisi ve tesiste yürütülen
faaliyetleri.
b) Bakanlıkça onaylanmış izleme planı ve söz konusu izleme planında belirtilmiş olan
izleme yönteminin detaylarını.
c) İzleme planında tarif edilen ölçüm cihazları, hesaplama faktörlerinin kaynakları ve
uygulanması ve diğer birincil veri kaynaklarını da içerecek şekilde, emisyon kaynakları, kaynak
akışları, emisyonlara sebep olan ekipman ve proseslerin niteliği, ölçeği ve karmaşıklığını.
ç) Veri akış faaliyetleri, kontrol sistemi ve kontrol ortamını.
(5) Doğrulayıcı kuruluş, stratejik analiz yaparken;
a) Kendisine sunulan izleme planının Bakanlıkça onaylanmış en güncel sürüm olduğunu,
b) Raporlama döneminde izleme planında herhangi bir değişikliğin olup olmadığını,
c) Varsa (b) bendinde yer alan değişikliklerin İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği ve Bakanlık tarafından onaylanıp onaylanmadığını,
kontrol eder.
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(6) Doğrulayıcı kuruluş bir tesis ile son iki sene içerisinde doğrulama süreçlerini yürütmemiş ise stratejik analiz sürecinde tesisi EK-3’te yer alan asgari sürelerden az olmamak
kaydıyla yerinde görmek üzere ilgili kapsamlarda atanmış bir baş doğrulayıcı veya doğrulayıcı
görevlendirmek ve stratejik analizi doğrulaması yapılacak sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yıl içerisinde bitirmek zorundadır.
Risk analizi
MADDE 10 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, etkin bir doğrulama süreci tasarlamak, planlamak ve uygulamak için;
a) Dahili riskleri,
b) Kontrol faaliyetlerini,
c) Uygulanan kontrol faaliyetlerinin etkinliğine dair kontrol risklerini,
belirler ve değerlendirir.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkrada bahsedilen unsurları tanımlayıp analiz ederken
asgari düzeyde 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki hususlar ile yürütülen stratejik analizden
elde edilen bulguları dikkate alır.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, işletmenin yapmış olduğu risk değerlendirmesinde dahili ve
kontrol risklerini tanımlamadığını tespit ederse bu konuyu işletmeye bildirir.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, gerektiği durumlarda, doğrulama sırasında elde edilen bilgilere
göre risk analizini revize eder ve gerçekleştirilecek olan doğrulama faaliyetlerini değiştirir veya
gerekli ise tekrar eder.
Doğrulama planı
MADDE 11 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, stratejik analiz ve risk analizi sırasında tespit
edilen risklere ve elde edilen bilgilere göre doğrulama planı oluşturur.
(2) Doğrulama planı asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Doğrulama faaliyetlerinin niteliğini, kapsamını, ne şekilde ve ne zaman yürütüleceğini tarif eden bir doğrulama programını.
b) Kontrol faaliyetlerinin ve ilgili prosedürlerinin test edilmesinin kapsamını ve yöntemlerini ortaya koyan bir test planını.
c) Sera gazı emisyon raporundaki toplam emisyonları oluşturan veri noktalarıyla ilişkili
veri örneklemesinin kapsamı ve yöntemlerini ortaya koyan bir veri örnekleme planını.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, ikinci fırkada bahsedilen test planını, 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasında bahsedilen değerlendirmenin yapılması amacıyla ilgili kontrol faaliyetlerine ne ölçüde güvenilebileceğinin belirlenmesini sağlayacak şekilde oluşturur.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, kontrol faaliyetlerinin test edilmesi için örnekleme büyüklüğü
ve örnekleme faaliyetlerini belirlerken;
a) Dahili riskleri,
b) Kontrol ortamını,
c) İlgili kontrol faaliyetlerini,
ç) Makul güven ile doğrulama görüşü sunma yükümlülüğünü,
dikkate alır.
(5) Doğrulayıcı kuruluş, ikinci fıkrada bahsedilen veri örneklemesinin yapılması için
örnekleme büyüklüğü ve örnekleme faaliyetlerini belirlerken;
a) Dâhili riskleri ve kontrol risklerini,
b) Analitik prosedürlerin sonuçlarını,
c) Makul bir güven ile bir doğrulama görüşü sunma yükümlülüğünü,
ç) Önemlilik seviyesini,
d) Tek başına bir veri unsurunun genel veri kümesine hata katkısının önemini,
dikkate alır.
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(6) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama sırasında azaltılması gereken ilave risk veya önceden öngörülenden daha az risk olduğunu tespit ederse, risk analizini ve doğrulama planını bu
tespitlere uygun şekilde yeniler ve doğrulama faaliyetlerini buna uygun yürütür.
(7) Doğrulayıcı kuruluş, sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirim içermediğine dair makul bir güven elde edebilmek için doğrulama planını, doğrulama riskinin kabul
edilebilir bir düzeye azaltılmasını sağlayacak şekilde oluşturur ve uygular.
Doğrulama faaliyetleri
MADDE 12 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini doğrulama planına
göre uygular, işletmenin Bakanlıkça onaylanmış izleme planında ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini risk analizine bağlı olarak kontrol eder.
(2) Doğrulayıcı kuruluş yürüttüğü doğrulama faaliyetlerinde asgari olarak, analitik prosedürler, veri doğrulama ve izleme yönteminin kontrol edilmesi işlemlerini kapsayan gerekli
testleri;
a) Bilgi teknolojileri sistemleri dahil, veri akışında kullanılan veri akış faaliyetlerini ve
sistemlerini,
b) İşletmenin kontrol faaliyetlerinin, uygun şekilde belgelendiğini, uygulandığını, sürdürüldüğünü ve dahili riskleri azaltmak için etkin olup olmadığını,
c) İzleme planında listelenmiş olan prosedürlerin dâhili riskleri ve kontrol risklerini
azaltmak için etkin olup olmadığı, bu prosedürlerin uygulandığını, yeterli düzeyde belgelendiğini ve düzgün şekilde sürdürüldüğünü,
kontrol etmek amacıyla gerçekleştirir.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, ikinci fıkranın (a) bendi kapsamında birincil kaynak verisinden
sera gazı emisyon raporunun derlenmesine kadar olan tüm veri akış faaliyetlerinin sırasını ve
etkileşimini takip eden veri akışını izler.
Analitik prosedürler
MADDE 13 – (1) Dâhili risk, kontrol riski ve işletmenin kontrol faaliyetlerinin durumu
analitik prosedürlerin kullanılması gerektiğine işaret ediyorsa, doğrulayıcı kuruluş verilerin
makul ve eksiksiz olduğuna kanaat getirmek için analitik prosedürleri kullanır.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, analitik prosedürleri yürütürken, muhtemel risk alanlarını tespit
etmek ve planlanmış doğrulama faaliyetlerini onaylamak ve düzenlemek için rapor edilen verileri değerlendirir.
(3) Doğrulayıcı kuruluş asgari düzeyde:
a) Zaman içinde veya karşılaştırılabilir kalemler arasında dalgalanma ve eğilimlerin
makullüğünü değerlendirir.
b) Aykırı değerleri, beklenmeyen verileri ve veri boşluklarını tespit eder.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, analitik prosedürleri yürütürken;
a) Doğrulama faaliyetlerini yürütmeden önce, rapor edilen verilerin niteliği, karmaşıklığı ve ilgi durumunu anlayabilmek için toplam veriler üzerinde uygulanacak ön analitik prosedürleri,
b) Muhtemel yapısal hataları ve aykırı değerleri tespit etmek için toplu veriler üzerinde
ve bu verilere ilişkin veri noktaları üzerinde detaylı analitik prosedürleri,
c) Doğrulama sırasında tespit edilen tüm hataları doğru şekilde düzeltmek için toplu
veriler üzerinde nihai analitik prosedürleri,
uygular.
(5) Doğrulayıcı kuruluş, aykırı verileri, dalgalanmaları, eğilimleri, veri boşluklarını ve
diğer verilerle tutarsız olan veya beklenen miktarlardan ya da oranlardan ciddi şekilde farklılık
gösteren verileri tespit ettiğinde, işletmeden ilave delillerle desteklenen açıklamalar talep eder.
Doğrulayıcı kuruluş, işletmenin ibraz ettiği açıklamalara ve ilave delillere dayalı olarak, doğrulama planı ve yürütülecek olan doğrulama faaliyetleri üzerindeki etkileri değerlendirir.
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Veri doğrulama
MADDE 14 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, verilerin birincil veri kaynağına kadar geri izlenmesi, verilerin harici veri kaynakları ile çapraz kontrolünün yapılması, verilerin teyit edilmesi, veri eşik değerlerinin kontrol edilmesi ve yeniden hesaplamaların yapılmasını da içerecek
şekilde verilerin detaylı incelemesini yapar ve sera gazı emisyon raporundaki verileri doğrular.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, izleme planı ile içinde yer alan prosedürleri de dikkate alarak;
a) Tesisin sınırlarını,
b) Bakanlıkça onaylanmış izleme planında yer aldığı şekilde, kaynak akışları ve emisyon kaynaklarının eksiksizliğini,
c) Sera gazı emisyon raporundaki toplu veriler ile birincil kaynak verileri arasındaki
tutarlılığı,
ç) İşletme tarafından ölçüm temelli yöntem uygulanıyorsa, hesaplama temelli yönteme
göre yapılan hesaplamanın sonuçları kullanılarak ölçülen değerleri,
d) Verilerin güvenilirliği ile doğruluğunu,
kontrol eder.
İzleme yönteminin doğrulanması
MADDE 15 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, onaylanmış izleme planında yer alan izleme
yönteminin uygunluğunu ve tam olarak uygulandığını kontrol eder.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış örnekleme planının gereği gibi uygulandığını kontrol eder.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca, CO2 transferinin yapıldığı ve hem transfer eden hem de transfer edilen tesis tarafından miktarın ölçüldüğü durumlarda, her iki tesiste ölçülen değerler arasındaki farkların ölçüm sistemlerinin belirsizliği ile
açıklanıp açıklanamayacağını ve her iki tesisin sera gazı emisyon raporlarında ölçülen değerlerin aritmetik ortalamasının kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Her iki tesiste de ölçülen
değerler arasındaki farklar, ölçüm sistemlerindeki belirsizlik ile açıklanamıyorsa, doğrulayıcı
kuruluş, ölçülen değerler arasındaki farkları ortadan kaldırmak için düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını, söz konusu düzeltmelerin ihtiyatlı olup olmadığını ve bu düzeltmeler için Bakanlıktan onay alınıp alınmadığını kontrol eder.
(4) Yönetmelik çerçevesinde kullanılan akredite olmayan laboratuvarların ISO/IEC
17025’in ilgili şartlarına uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilir.
Veri boşlukları için uygulanan yöntemler
MADDE 16 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, eksik verileri tamamlamak için İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca veya Bakanlık onayıyla kullanılan yöntemlerin izleme planına uygun
olduğunu, doğru şekilde uygulandığını ve uygun şekilde belgelendiğini kontrol eder.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, eksik verilerin oluşmasını önlemek için işletme tarafından uygulanan kontrol faaliyetlerinin etkin olup olmadığını ayrıca kontrol eder.
Belirsizlik değerlendirme
MADDE 17 – (1) İşletmenin, İzleme ve Raporlama Tebliği kapsamında faaliyet verileri
ve hesaplama faktörleri için belirsizlik eşik değerlerine uyma yükümlülüğü var ise, doğrulayıcı
kuruluş, izleme planında gösterildiği şekilde belirsizlik seviyelerinin hesaplanmasında kullanılan bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
(2) İşletme, İzleme ve Raporlama Tebliğinde belirtildiği şekilde kademelere dayanmayan bir izleme yöntemi kullanıyorsa, doğrulayıcı kuruluş;
a) İşletme tarafından, İzleme ve Raporlama Tebliğinde belirlenmiş olan toplam belirsizlik eşik değerinin sağlandığını kanıtlayan, belirsizliğin sayısallaştırma ve değerlendirmesinin
yapılıp yapılmadığını,
b) Belirsizliğin sayısallaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan bilgilerin geçerliliğini,
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c) Belirsizliğin sayısallaştırılmasında ve değerlendirmesinde kullanılan genel yaklaşımın İzleme ve Raporlama Tebliğine uygun olup olmadığını,
ç) Hesaplama temelli yöntem altında bir veya daha fazla büyük veya küçük kaynak
akışları için en az kademe 1’i uygulamanın ve bu kaynak akışları ile ilgili olarak en az bir emisyon kaynağı için ölçüm temelli yöntemi uygulamanın teknik olarak uygun olmadığının teyit
edilmesine dair bilgi ve belgelerin sunulup sunulmadığını,
kontrol eder.
Örnekleme
MADDE 18 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, 12 nci madde uyarınca kontrol faaliyetlerinin
ve prosedürlerin uygunluğunu kontrol ederken veya 13 üncü ve 14 üncü maddelerde bahsedilen
kontrolleri yürütürken, risk analizine dayalı olarak örneklemenin gerekçelendirilmiş olması
kaydıyla, tesise özgü örnekleme yöntemleri kullanır.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, örneklemenin uygulanmasında bir uygunsuzluk ya da hatalı
bildirim tespit ederse, uygunsuzluk veya hatalı bildirimin rapor edilen veriler üzerindeki etkisini
değerlendirebilmek için işletmeden uygunsuzluk veya hatalı bildirimin temel sebeplerini açıklamasını talep eder. Bu değerlendirmenin sonucuna göre doğrulayıcı kuruluş, ilave doğrulama
faaliyetlerinin gerekip gerekmediğini, örnekleme boyutunun arttırılmasının gerekip gerekmediğini ve işletme tarafından veri popülasyonunun hangi kısmının düzeltilmesi gerektiğini tespit
eder.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde bahsedilen
kontrollerin sonucunu ve ilave örneklere ilişkin bilgileri doğrulama kayıtlarına ekler.
Saha ziyareti
MADDE 19 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama süreci sırasında; ölçüm cihazları ve
izleme sistemlerinin çalışmasını değerlendirmek, görüşmeler yapmak, bu Tebliğin gerektirdiği
faaliyetleri yürütmek, sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirimler içermediğine dair
kanaat getirmesine imkân sağlayacak yeterli veri, bilgi ve belgeleri toplamak amacıyla tesisin
sınırlarını ve kaynak akışları ile emisyon kaynaklarının eksiksizliğini değerlendirmek için bir
veya daha fazla saha ziyareti yapar.
(2) Saha ziyaretlerinde bulunacak doğrulama ekibinde ilgili faaliyetlerde teknik yetkinliğe sahip bir personelin bulunması zorunludur.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, sera gazı emisyon raporunu doğrulamak amacıyla, risk analizine dayalı olarak, gerektiği durumlarda şirket merkezi ve saha dışı diğer ofisler gibi diğer konumlarda yürütülen ilgili veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetlerine ilişkin ilave ziyaretleri
gerçekleştirir.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, saha ziyaretlerinin sürelerini asgari olarak EK-3’te yer alan
kriterlere göre belirler.
Hatalı bildirimleri ve uygunsuzlukları değerlendirme
MADDE 20 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemlerini yürütürken hatalı bildirimler veya uygunsuzluklar tespit ettiğinde, işletmeyi ivedilikle bilgilendirir ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep eder. İşletme, kendisine bildirilen hatalı bildirimleri veya uygunsuzlukları düzeltmek zorundadır.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama sırasında işletme tarafından düzeltilen tüm hatalı
bildirimleri veya uygunsuzlukları, doğrulama kayıtlarında, düzeltilmiş olarak işaretler ve kaydeder.
(3) İşletme, birinci fıkra uyarınca kendisine bildirilen hatalı bildirimleri veya uygunsuzlukları düzeltemezse, doğrulayıcı kuruluş doğrulama raporunu sonuçlandırmadan önce söz
konusu uygunsuzlukların veya hatalı bildirimlerin rapor edilen veriler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla, işletmeden uygunsuzluğun veya hatalı bildirimin temel sebeplerini
açıklamasını talep eder.
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(4) Doğrulayıcı kuruluş, düzeltilmemiş hatalı bildirimlerin, tek başına veya diğer hatalı
bildirimlerle birlikte, rapor edilen toplam emisyonlar üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını
belirler. Doğrulayıcı kuruluş hatalı bildirimlerin önem seviyesini değerlendirirken, hatalı bildirimin boyutunu, niteliğini ve meydana geliş sebeplerini dikkate alır.
(5) Doğrulayıcı kuruluş, düzeltilmemiş uygunsuzluğun, tek başına veya diğer uygunsuzluklarla birlikte, rapor edilen veriler üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını ve bunun
önemli hatalı bildirimlere yol açıp açmadığını belirler.
(6) Doğrulayıcı kuruluş, hatalı bildirimleri tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle beraber önemlilik seviyesinin altında olsalar bile, boyutları ve meydana geldikleri özel durumların
tabiatına göre gerekli ise önemli hatalı bildirim olarak kabul eder.
(7) Düzeltilebilir nitelikte hatalı bildirimler içeren sera gazı emisyon raporları doğrulanamaz. Doğrulayıcı kuruluşun doğrulama kararını alırken tabi olduğu önemlilik seviyesi hatalı bildirimlerin ihmal edilebileceği anlamına gelmez.
Önemlilik seviyesi
MADDE 21 – (1) Önemlilik seviyesi, İzleme ve Raporlama Tebliğinde belirtilen kategori A ve kategori B tesisleri için raporlama döneminde gerçekleşen emisyonlarının azami
%5’i, kategori C tesisleri için raporlama döneminde gerçekleşen emisyonlarının azami %2’si
kadardır.
Doğrulama bulgularını sonuçlandırma
MADDE 22 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama sürecini sonuçlandırırken ve doğrulama sırasında elde ettiği bilgileri değerlendirirken:
a) Doğrulama sırasında elde edilen bilgilere dayalı olarak düzeltilmiş veriler dahil, işletmeden temin edilen nihai verileri kontrol eder.
b) Nihai veriler ve daha önce temin edilen veriler arasındaki farklılıklar için işletmenin
bildirdiği sebepleri gözden geçirir.
c) Bakanlıkça onaylanmış izleme planı ile bu planda tarif edilen prosedürlerin doğru
şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek üzere yapılan değerlendirmenin sonucunu gözden geçirir.
ç) Doğrulama riskinin makul bir güven elde etmeye yetecek kadar, kabul edilebilir düşük bir seviyede olduğunu kontrol eder.
d) Raporun önemli hatalı bildirimler içermediğine dair makul güven ile doğrulama görüşü verebilmek için yeterli bilgi ve belgenin toplandığından emin olur.
e) Doğrulama sürecinin doğrulama kayıtlarında tümüyle kaydedilmiş olduğundan ve
doğrulama raporunda nihai bir hükmün verilebileceğinden emin olur.
Bağımsız gözden geçirme
MADDE 23 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama raporunu işletmeye teslim etmeden
önce, doğrulama kayıtlarını ve doğrulama raporunu, doğrulama sürecinde yer almamış bağımsız ve yetkin bir tetkikçiye sunar.
(2) Bağımsız tetkikçi atanmış bir baş doğrulayıcı olmak zorundadır.
(3) Bağımsız tetkikçi, kendisinin görev aldığı doğrulama faaliyetlerini gözden geçiremez.
(4) Bağımsız gözden geçirme, bu Tebliğde tarif edilen doğrulama sürecinin tümünü
kapsar ve doğrulama kayıtlarına eklenir.
(5) Bağımsız tetkikçi, doğrulama sürecinin bu Tebliğe uygun olarak yürütülmüş olduğunu, doğrulama faaliyetleri için prosedürlerin doğru şekilde uygulanmış olduğunu, gereken
profesyonel özenin gösterildiğini ve kararların uygun şekilde verildiğini teyit etmek amacıyla
gözden geçirme işlemini yapar.
(6) Bağımsız tetkikçi, derlenen bilgi ve belgelerin, doğrulayıcı kuruluşun doğrulama
raporunu makul bir güven ile sunmasına imkân vermeye yeterli olup olmadığını da ayrıca değerlendirir.
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(7) Gözden geçirme süreci sonrasında doğrulama raporunda değişiklik yapılmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkarsa, bağımsız tetkikçi yapılan değişiklikleri ve bunların sebeplerini de gözden geçirir.
(8) Bağımsız gözden geçirme faaliyetini gerçekleştiren bağımsız tetkikçi ilgili kapsamlardan atanmamışsa bu faaliyetin etkin yapılabilmesi için doğrulama süreci içerisinde yer almamış teknik uzmandan destek alır.
(9) Doğrulayıcı kuruluş, bağımsız tetkikçinin bulgularına ve doğrulama kayıtlarında
yer alan bilgi ve belgelere dayanarak doğrulama raporunu onaylamak için bir kişiyi yetkilendirir.
Doğrulama kayıtları
MADDE 24 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, asgari düzeyde;
a) Gerçekleştirilen doğrulama işlemlerinin sonuçlarını,
b) Stratejik analiz, risk analizi ve doğrulama planını,
c) Tespit edilen hatalı bildirimlerin rapor edilen emisyonlar üzerinde önemli bir etkiye
sahip olup olmadığına dair verilen hükümler için gerekçeler dahil olmak üzere doğrulama görüşünü destekleyici yeterli bilgiyi,
ç) Saha ziyaretlerinin gerçekleştirildiğine dair kanıt niteliğinde olan idari ve mali nitelikteki belgeleri,
içeren doğrulama kayıtlarını hazırlar ve derler.
(2) Doğrulayıcı kuruluş doğrulama kayıtlarını, yapılan doğrulama işlemlerinin bu Tebliğe uygunluğunun; Bakanlık, TÜRKAK ve bağımsız tetkikçi tarafından değerlendirilebilmesini sağlayacak şekilde hazırlar.
(3) Doğrulayıcı kuruluş bağımsız gözden geçirme sonuçlarını doğrulama kayıtlarına
ekler.
(4) Doğrulama kayıtları on yıl süre ile doğrulayıcı kuruluş tarafından saklanır.
Doğrulama raporu
MADDE 25 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemleri sırasında elde ettiği bilgiler
doğrultusunda işletmeye bir doğrulama raporu sunar.
(2) Doğrulama raporu her bir sera gazı emisyon raporu için ayrı ayrı hazırlanır.
(3) Doğrulama raporu;
a) Raporun tatmin edici olarak doğrulandığı,
b) Doğrulama raporunun sunulmadan önce sera gazı emisyon raporunun düzeltilmemiş
önemli hatalı bildirimler içerdiği,
c) Doğrulama kapsamının 26 ncı madde uyarınca fazla kısıtlı olduğu ve doğrulayıcı
kuruluşun, sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirimler içermediğine dair makul güvene sahip bir doğrulama görüşü verecek yeterli bilgi ve belge elde edemediği,
ç) Uygunsuzlukların, tek başına veya diğer uygunsuzluklarla birlikte, yeterli anlaşılırlığı
sağlamadığı ve doğrulayıcı kuruluşun sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirimler
içermediğini makul bir güven ile ifade etmesini engellediği,
bulgularından en az birini içerir.
(4) Sera gazı emisyon raporu ancak önemli hatalı bildirimler içermediği durumlarda
makul güven ile doğrulanabilir.
(5) Doğrulama raporu asgari düzeyde aşağıdaki unsurları içerir:
a) Doğrulamaya tabi tutulan tesisin adı.
b) Doğrulamanın hedefleri.
c) Doğrulamanın kapsamı.
ç) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporuna atıf.
d) Bakanlıkça onaylanan izleme planının sürümü, her bir izleme planının geçerli olduğu
dönem, sera gazı emisyon raporunu doğrulamak için kullanılan kriterler.
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e) Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan her bir faaliyetin ve tesisin toplam emisyonları.
f) Doğrulamaya tabi olan raporlama dönemi.
g) İşletmenin, Bakanlığın ve doğrulayıcı kuruluşun sorumlulukları.
ğ) Doğrulama görüşü bildirimi.
h) Doğrulama raporu sunulmadan önce düzeltilmemiş olan hatalı bildirimler veya uygunsuzlukların tarifi.
ı) Saha ziyaretlerinin yapıldığı tarihler ve kimler tarafından yapıldığı.
i) Doğrulama sırasında, İzleme ve Raporlama Tebliği yükümlülükleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklar.
j) Veri boşluklarını kapatmakta kullanılan yöntemin ihtiyatlı olduğunun ve önemli hatalı
bildirimlere sebep olmadığına dair teyit.
k) Raporlama döneminin 31 Aralık tarihine kadar tesisin kapasitesi, faaliyet düzeyi
veya işletiminde sera gazı emisyonlarına etkisi olacak değişikliklerin yapıldığının ve Bakanlığa
bildirilmediğinin tespit edildiği durumlarda, bu değişikliklerin tarifi ve ilgili görüşler.
l) Varsa, iyileştirmeler için tavsiyeler.
m) Sera gazı emisyon raporunun doğrulanmasında görev almış baş doğrulayıcının, bağımsız tetkikçinin ve varsa doğrulayıcı, teknik uzman ve aday doğrulayıcıların adları.
n) Bağımsız gözden geçirme sürecini yürütmüş olan bağımsız tetkikçinin adı, imzası
ve tarih.
o) Doğrulayıcı kuruluş adına tasdik eden yetkili kişinin adı, imzası ve tarih.
(6) Doğrulayıcı kuruluş;
a) Hatalı bildirim veya uygunsuzluğun boyutunu ve niteliğini,
b) Hatalı bildirimin önemli etkisinin olmasının ya da olmamasının nedenlerini,
c) Hatalı bildirimin sera gazı emisyon raporunun hangi unsuruna veya uygunsuzluğun
izleme planının hangi unsuruna ilişkin olduğunu,
Bakanlığın ve işletmenin anlamasına imkan verecek şekilde, hatalı bildirimleri, mevzuata aykırılıkları ve uygunsuzlukları doğrulama raporunda yeterli detayda açıklar.
(7) İşletme, sera gazı emisyon raporunu ve ilgili doğrulama raporunu Bakanlığa birlikte
sunar.
(8) Bakanlığın veya TÜRKAK’ın ilave bilgi ve belge istemesi durumunda doğrulayıcı
kuruluş ve/veya işletme istenilen bilgi ve belgeleri on beş gün içerisinde gönderir.
(9) 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki durumlar hariç olmak üzere, doğrulanmış sera
gazı emisyon raporlarının Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı tespit
edilirse rapor işletmeye iade edilir. Doğrulanmış sera gazı emisyon raporu iade edilen işletmeler
otuz gün içerisinde raporu düzeltir, doğrulatır ve Bakanlığa sunar.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamında Bakanlıkça iade edilen raporun önemli hatalı bildirimler içerdiğinin veya doğrulama sürecinin doğrulayıcı kuruluş tarafından makul güven seviyesinde bir doğrulama görüşü oluşturmaya engel olacak şekilde bu Tebliğ hükümlerine aykırı
yürütüldüğünün tespit edilmesi durumunda ilgili doğrulanmış sera gazı emisyon raporu geçersiz
sayılır. İşletme, doksan gün içinde; iade edilen raporun doğrulama sürecinde yer almamış başka
bir doğrulama ekibiyle doğrulamayı yeniletir ve doğrulanmış sera gazı emisyon raporunu Bakanlığa sunar.
Kapsamın kısıtlı olması
MADDE 26 – (1) Doğrulayıcı kuruluş;
a) Doğrulama riskinin makul güven seviyesi elde edecek düzeye inmesi için gerekli
nesnel kanıtların eksik,
b) İzleme planının Bakanlık tarafından onaylanmamış,
c) İzleme planının, doğrulama görüşü oluşturacak kadar yeterli kapsam ve açıklık sunmuyor,
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ç) İşletmenin, doğrulayıcı kuruluşa doğrulamayı yapmasına imkan verecek yeterli bilgi
ve belgeyi sunmamış ve sahalara erişim izni vermemiş,
olması durumlarından herhangi biri ile karşılaştığında, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan ifadeyi doğrulama raporunda belirtir.
Çözülmemiş önemli olmayan uygunsuzluklar
MADDE 27 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, bir önceki yıla ait doğrulama raporunda belirtilmiş olan uygunsuzlukların işletme tarafından düzeltilip düzeltilmediğini kontrol eder.
(2) İşletme bir önceki doğrulama raporunda belirtilmiş olan uygunsuzlukları düzeltmemiş ise, doğrulayıcı kuruluş bu durumun hatalı bildirim riskini artırıp artırmadığını veya artırma
ihtimalinin olup olmadığını değerlendirir.
(3) Doğrulayıcı kuruluş bir önceki doğrulama raporunda belirtilmiş olan uygunsuzlukların işletme tarafından çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığına ilişkin bulgularını doğrulama
raporunda belirtir.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, tespit edilen uygunsuzlukların doğrulama sırasında işletme tarafından ne zaman ve nasıl çözüldüğüne dair detayları doğrulama kayıtlarına ekler.
İzleme ve raporlama sürecinin iyileştirilmesi
MADDE 28 – (1) Doğrulayıcı kuruluş;
a) Risk değerlendirmesi,
b) Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi, dokümantasyonu, uygulanması ve sürdürülmesi, kontrol sisteminin değerlendirilmesi,
c) Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetlerine ilişkin prosedürlerin ve İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca işletmenin oluşturması gereken diğer prosedürlerin geliştirilmesi, dokümantasyonu, uygulanması ve sürdürülmesi,
ç) Daha yüksek kademelere ulaşılması, risklerin azaltılması, izleme ve raporlama veriminin arttırılmasıyla ilgili olanlar dahil olmak üzere emisyonların izlenmesi ve raporlanması,
hususlarına ilişkin işletmenin performansında iyileştirme yapılabilecek alanlar tespit
ettiğinde, bu hususlar ile ilgili iyileştirme tavsiyelerini doğrulama raporunda belirtir.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, bir önceki yıla ait doğrulama raporunda iyileştirme tavsiyeleri
yer alıyorsa, işletmenin söz konusu iyileştirme tavsiyelerini uygulayıp uygulamadığını ve ne
şekilde uyguladığını kontrol eder.
(3) İşletme söz konusu tavsiyeleri uygulamamışsa veya doğru bir şekilde uygulamamışsa, doğrulayıcı kuruluş bu durumun hatalı bildirim ve uygunsuzluk riski üzerindeki etkisini
değerlendirir.
Doğrulanamayan sera gazı emisyon raporları
MADDE 29 – (1) Bir doğrulayıcı kuruluş ile sözleşme yapılmış, doğrulama süreci bu
Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yürütülmüş ancak işletme tarafından hazırlanan sera gazı
emisyon raporu doğrulanamamış ise doğrulama raporunda bu duruma dair sebepler ve doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılmış ihtiyatlı bir tahmini emisyon değeri belirtilir.
Kapatılmış, kapatılacak veya faaliyetlerini durdurmuş tesislerin doğrulama süreçleri
MADDE 30 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce işletmenin kapatılmış olması
durumunda, doğrulayıcı kuruluş makul güven seviyesinde ilgili sera gazı emisyon raporunun
önemli hatalı bildirimler içermediğine dair görüş oluşturamıyor ise doğrulama raporunda sera
gazı emisyon raporunun doğrulanamamasına dair sebepler ve doğrulayıcı kuruluş tarafından
yapılmış ihtiyatlı bir emisyon tahmini değeri belirtilir. Bakanlık, kapatılan işletmelerin doğrulanmayan sera gazı emisyon raporunu doğrulama raporunda yer alan bilgileri değerlendirerek
uygun bulması durumunda doğrulanamamış sera gazı emisyon raporunu kabul edebilir. İlgili
sera gazı emisyon raporunun Bakanlık tarafından kabul edilmesi durumunda işletme Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır.
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(2) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra kapatılacak işletmeler kapatılmadan önce;
bir doğrulayıcı kuruluş ile sözleşme yapmakla, doğrulayıcı kuruluşlar ise işletmenin faaliyetlerinin sona ermesinden önce doğrulama faaliyetlerini planlamakla ve işletme kapatılmadan
önce saha ziyaretlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri dışında işletmenin faaliyetlerini her ne sebeple
olursa olsun durdurmuş olduğuna bakılmaksızın, doğrulama faaliyetleri onaylı izleme planı ve
bu Tebliğ hükümleri esas alınarak yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doğrulayıcı Kuruluşlar
Doğrulayıcı kuruluşlara ilişkin genel hususlar
MADDE 31 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, bir sera gazı emisyon raporunun önemli hatalar
içermediği sonucuna makul bir güvenle varan bir doğrulama raporu sunmak amacıyla doğrulama işlemlerini ve bu Tebliğde istenilen diğer faaliyetleri yürütür.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, sera gazı emisyon raporundaki bilgilerin önemli hatalı bildirimler içermesine neden olabilecek durumların var olabileceğini varsayarak, profesyonel sorgulayıcı bir tutumla ve elde edilen bulguları titizlikle değerlendirerek doğrulamayı planlar ve
yürütür.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulamayı kamu yararı gözeterek, işletmeden ve Bakanlıktan
bağımsız olarak yürütür.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, sera gazı emisyon raporunda yer alan bütün bilgileri dikkate
alarak, rapor edilen toplam emisyon verisini destekleyici açık ve nesnel kanıtları işletmeden
temin etmek ve doğrulama kayıtlarına eklemekle yükümlüdür.
(5) Doğrulayıcı kuruluş, işletmenin İzleme ve Raporlama Tebliğine aykırı davrandığını
tespit ederse, ilgili izleme planı Bakanlık tarafından onaylanmış olsa bile tespit ettiği uygunsuzlukları doğrulama raporunda belirtir.
(6) İzleme planına ilişkin gerekli onaylar Bakanlıktan alınmamışsa, doğrulayıcı kuruluş
işletmeye bu yükümlülüğünü hatırlatır.
(7) Bakanlıkça gerekli onayın verilmesini takiben doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemlerini onaylanmış izleme planına uygun hale getirir, yürütür ve gerekirse tekrarlar.
(8) İzleme planı için Bakanlık onayı, doğrulama raporunun sunulmasından önce alınmamış ise, doğrulayıcı kuruluş bu durumu doğrulama raporunda belirtir.
Sözleşme öncesi yükümlülükler
MADDE 32 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama görevini kabul etmeden önce, işletme ve tesis hakkında gerekli bilgileri toplar, değerlendirir ve doğrulamayı üstlenip üstlenemeyeceğine karar verir. Yapılan değerlendirmeler 6 ncı maddeye uygun olarak yapılır.
(2) İşletme, doğrulayıcı kuruluşa, birinci fıkrada bahsedilen faaliyetleri yürütmesini
sağlayacak bütün bilgi ve belgeleri ibraz eder.
(3) İşletmeler doğrulama sözleşmelerini, doğrulaması yapılacak sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yılın 15 Kasım tarihine kadar imzalamak zorundadır.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, 33 üncü maddede açıklanan haller de dahil olmak üzere tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine aykırı durumların oluştuğu bir işletme ile sözleşme imzalayamaz.
Tarafsızlık ve bağımsızlık
MADDE 33 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, işletmeden bağımsız ve doğrulama faaliyetlerini
yürütürken tarafsız olmak zorundadır.
(2) Doğrulayıcı kuruluş veya tüzel kişiliğinin bir parçası; bir işletme, bir tesisin sahibi
veya bir tesisin sahipliğinde olamaz. Doğrulayıcı kuruluş, ortak sahiplilik, ortak yönetim, ortak
idare, ortak personel, kaynak paylaşımı, ortak muhasebe, ortak sözleşmeler ve pazarlama yolu
ile bir bağ içerisinde olduğu tesis için doğrulama faaliyetlerini yürütemez.
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(3) Doğrulayıcı kuruluşun tüzel kişiliği, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
yöneticileri bir işletme veya tesis ile son üç yıl içerisinde, bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama
faaliyetleri ve dördüncü fıkrada verilenler hariç olmak üzere ticari bir ilişki içerisine girmiş ise
doğrulayıcı kuruluş bu işletme veya tesis için doğrulama faaliyetlerini yürütemez.
(4) Ulusal ve uluslararası standartlarla belirlenen uygunluk değerlendirme şartlarına ve
esaslarına göre tarafsız ve bağımsız olarak yürütülen ve TÜRKAK tarafından veya Uluslararası
Akreditasyon Forumu, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Avrupa Akreditasyon
Birliği ile çok taraflı tanınma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kuruluşlarınca akredite
edilmiş her türlü üçüncü taraf belgelendirme, muayene, gözetim, kalibrasyon, standartlara uygunluk değerlendirmesi, laboratuvar hizmetleri ve kamuya açık eğitim faaliyetleri üçüncü fıkra
kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine aykırı ticari ilişki olarak değerlendirilmez.
(5) Doğrulayıcı kuruluşun, fiili veya olası bir menfaat çatışması içinde olan ve bu Tebliğ
kapsamında görev yapan personeli, bu durumun söz konusu olduğu işletme veya tesise ait sera
gazı emisyon raporunun doğrulamasında görevlendirmesi yasaktır.
(6) Doğrulayıcı kuruluş; nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak şekilde
yapılanmış olmak ve doğrulama işlemlerini yürütecek bağımsız bir birim kurmak zorundadır.
Doğrulama faaliyetleri sadece bu birim tarafından yürütülür.
(7) Doğrulayıcı kuruluş, personelinin veya faaliyetlerinin, doğrulamanın gizliliğini,
nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemesini önleyecek tedbirleri alır.
(8) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama raporunun hazırlanmasını veya bağımsız gözden
geçirilme süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri başka bir kişi, kurum veya kuruluş aracılığı ile gerçekleştiremez ve bu görevlerini devredemez.
(9) Doğrulayıcı kuruluşların, bu maddede yer alan hükümlerin kendi içinde uygulanmasını temin etmek üzere kurallar oluşturması ve bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen tüm
personel sözleşmelerine bu maddeye aykırı durumların ortaya çıkması sonucunda kendilerine
uygulanacak tedbirlere ilişkin hükümler koyması zorunludur.
(10) Doğrulayıcı kuruluşların, bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan bir personeli tespit etmesi durumunda, bu durumu beş iş günü içerisinde TÜRKAK’a bildirmesi zorunludur.
(11) Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faaliyetler,
tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde ayrıca değerlendirilir.
Doğrulayıcı kuruluşların nitelikleri
MADDE 34 – (1) Doğrulayıcı kuruluşların;
a) Türkiye’de kurulmuş kurum veya kuruluş olması,
b) Bütün faaliyetlerden ve iletişimden sorumlu bir “sorumlu müdür” görevlendirmesi,
c) Sorumlu müdüre bağlı ve kalite yönetiminden sorumlu bir “kalite yöneticisi” görevlendirmesi,
ç) EK-2’de yer alan niteliklere sahip en az üç adet baş doğrulayıcıyı tam zamanlı istihdam etmesi,
d) Yönetmelik kapsamında doğrulama faaliyetini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim
yapısına, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine sahip olması, gerekli yönetim ile
yönetim sistemine ilişkin yapıyı ve yazılı politikalarını oluşturmuş olması,
e) Bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen tüm personelin EK-2’de verilen nitelikleri
haiz olması,
f) Ticaret sicil gazetesinde yer alan faaliyet kapsamında veya “amaç ve konu” başlığı
altında sera gazı emisyonlarının doğrulanması işine ilişkin ifadelerin yer alması,
zorunludur.
Doğrulayıcı kuruluşların akreditasyon kapsamları
MADDE 35 – (1) Doğrulayıcı kuruluşlar:
a) Yalnızca akreditasyon kapsamları içerisinde yer alan faaliyetleri yürüten işletmelere
doğrulama hizmeti verir.
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b) Her bir akreditasyon kapsamı için, EK-1’de yer alan faaliyetlere ilişkin atanmış baş
doğrulayıcı veya doğrulayıcılar ile teknik yetkinliğe sahip personelin istihdam edilmesi zorunludur.
c) Sürekli istihdam edilmesi zorunlu olan personele ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde gerekli yetkinliği haiz baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanlar ile yarı zamanlı
sözleşme yapabilir.
Doğrulama ekibi
MADDE 36 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, her bir doğrulama görevi için, bu Tebliğde belirtilen doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirebilecek doğrulama ekibini oluşturur ve kayıt altına
alır.
(2) Doğrulama ekibi, asgari olarak bir baş doğrulayıcıdan ve gerekli olması durumunda
yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşur.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, üstlendiği doğrulama görevine ilişkin doğrulama faaliyetlerinin
bağımsız gözden geçirilmesi için, doğrulama ekibinin üyesi olmayan bir bağımsız tetkikçi atar.
(4) Doğrulama ekibinin her bir üyesi doğrulama sürecindeki görevini tam olarak anlamak ve görevlerini yerine getirmek için gereken iletişim kabiliyetini haiz olmak zorundadır.
(5) Doğrulama işlemleri yapılacak olan tesiste, yürütülen faaliyetlere özgü teknik konulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik
bilgiyi sunabilecek bir kişi doğrulama ekibi içerisinde olmak zorundadır.
Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar
MADDE 37 – (1) Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar EK-2’de yer alan nitelikler ile
TÜRKAK tarafından yayımlanmış ilgili rehber dokümanlarda verilmiş olan ilave nitelikleri
haiz olmak zorundadır.
(2) Tam zamanlı istihdam edilen sorumlu müdür, kalite yöneticisi, baş doğrulayıcı ve
doğrulayıcılar, başka bir doğrulayıcı kuruluşta bu Tebliğ kapsamında yer alan iş ve işlemleri
yürütmek üzere istihdam edilemez.
(3) Bağımsız tetkikçi, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmak zorundadır.
(4) Baş doğrulayıcı üstlendiği doğrulama görevinin bağımsız gözden geçirme adımı
hariç olmak üzere tüm adımlarının yönetimi ve gözetiminden sorumludur.
Teknik uzmanlar
MADDE 38 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini yürütürken, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcıyı desteklemek amacıyla, belirli bir konuda detaylı bilgi ve uzmanlık
sunmak üzere EK-2’de yer alan nitelikler ile TÜRKAK tarafından yayımlanmış ilgili rehber
dokümanlarda verilmiş olan nitelikleri haiz teknik uzmanlar kullanabilir.
(2) Teknik uzman, bilgisi ve uzmanlığının talep edildiği konularda gerekli yetkinliği
ve deneyimi haiz olmak zorundadır.
(3) Teknik uzman, içinde yer aldığı doğrulama ekibindeki baş doğrulayıcının yönetimi
ve sorumluluğu altında doğrulama ile ilgili belirtilen görevleri yerine getirir. Teknik uzman
doğrulama faaliyetini veya herhangi bir doğrulama adımını tek başına icra edemez.
(4) Doğrulama ekibinde yer alan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılarda teknik yetkinliğin
olmaması durumunda EK-3’te verilen sürelerden az olmamak kaydıyla teknik uzman kullanılması zorunludur.
Tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması
MADDE 39 – (1) Doğrulayıcı kuruluşlar, doğrulama hizmeti ile beraber sunulmak üzere başka bir hizmet veya faaliyetin tanıtımını yapamazlar.
(2) Doğrulayıcı kuruluşun vereceği doğrulama hizmetinin basit, kolay, hızlı veya ucuz
olacağını ifade eden ya da ima eden reklamların kuruluşun kendisi, başka bir kurum/kuruluş
veya kişi tarafından yapılması yasaktır.
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(3) Doğrulayıcı kuruluşların hizmetleri, danışmanlık, mühendislik veya herhangi bir
teknik yardım hizmeti veren bir kurum/kuruluşun hizmetleri ile beraber tanıtılamaz ve reklamı
yapılamaz.
Doğrulayıcı kuruluşların daimi yetkinlik süreci
MADDE 40 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini yürüten personelin
kendilerine verilen görevler için yetkinliğini temin etmek amacıyla bir daimi yetkinlik süreci
oluşturur, belgeler ve uygular.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkrada belirtilen daimi yetkinlik süreci kapsamında;
a) Doğrulama faaliyetlerini yürüten personel için genel yetkinlik kriterlerini,
b) Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı, teknik uzman, aday doğrulayıcı, değerlendirici ve doğrulama faaliyetlerini yürüten doğrulayıcı kuruluş dahilinde her bir göreve özel yetkinlik kriterlerini,
c) Doğrulama işlemlerini yürüten personelin daimi yetkinliği ve düzenli performans
değerlendirmesinin sağlanmasına ilişkin bir yöntemini,
ç) Doğrulama işlemlerini yürüten personele daimi olarak gerekli eğitimin sağlandığını,
d) Doğrulama görevinin, doğrulayıcı kuruluşun akreditasyon kapsamına girip girmediğini, doğrulayıcı kuruluşun istenen süre içinde doğrulama ekibini oluşturmak ve doğrulama
işlemlerini başarılı şekilde tamamlamak için gereken yetkinliğe, personele ve kaynaklara sahip
olunduğuna dair her türlü süreci ve prosedürünü,
belgelemek, uygulamak ve sürdürmek zorundadır.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini yürüten tüm personelin daimi yetkinliğini teyit etmek üzere, söz konusu personelin performansını düzenli aralıklarla izlemekle yükümlüdür.
(4) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkrada bahsedilen daimi yetkinlik sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını kaydetmek amacıyla bir sistem kurar.
(5) Yetkin bir değerlendirici, bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen her bir personelin
yetkinliğini ve performansını değerlendirir. Bu amaç için yetkin değerlendirici, değerlendirilen
personelin yetkinlik kriterlerini sağlama durumunu, sera gazı emisyon raporunun doğrulandığı
işletmenin sahasında gerçekleştirilen doğrulama faaliyeti sırasında gözlemler.
(6) Bir personelin kendisine verilen belirli bir görev için yetkinlik kriterlerini tümüyle
sağlayamaması durumunda, doğrulayıcı kuruluş söz konusu personel için ilave eğitim veya
gözetim altında iş deneyimi tanımlayıp organize eder ve bu personel yetkinlik kriterlerini sağladığını tatmin edici ölçüde kanıtlayıncaya kadar söz konusu kişiyi izler.
(7) Doğrulayıcı kuruluşun yürüttüğü her bir doğrulama işi için teknik yetkinlik şartı
ayrı ayrı aranır. Doğrulama sözleşmesi yapabilmesi için doğrulama süreçleri yürütülecek işletme prosesleri hakkında teknik yetkinliği haiz personelin istihdam edilmesi gerekir.
İnsan kaynakları ve yetkinlik
MADDE 41 – (1) Doğrulayıcı kuruluş yürüttüğü doğrulama hizmeti için yeterli sayıda
ve yetkinlikte personeli istihdam etmekle yükümlüdür. İstihdam edilecek personelin sayısı ve
yetkinliği doğrulayıcı kuruluş tarafından yürütülen ve planlanan işlerin cinsi, kapsamı, miktarı
ve iş yüküne göre belirlenir.
(2) Bir yıl içerisinde bir baş doğrulayıcı, azami olarak doğrulama sürelerinin toplamı
120 adam-günlük doğrulama işini yürütür. Bu süre, kişinin baş doğrulayıcı rolü ile sorumlu
olduğu her bir doğrulama işinin EK-3’te verilen asgari doğrulama süreleri tablosunun (1) inci
sütununda yazan süreler toplanarak belirlenir.
(3) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmek ve yeterli insan kaynaklarına sahip olduğundan emin olmak için yazılı politikalar oluşturur, belgeler
ve sürdürür.
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Personel değerlendirme ve atama süreci
MADDE 42 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, bu Tebliğ kapsamında istihdam edeceği personelin doğrulama hizmetleri için uygun nitelikte olduğunu belirlemek için iş başvurusunu değerlendirmek, eğitim ve performans değerlendirme süreçlerine ilişkin yazılı politikalar oluşturmak, belgelemek ve uygulamakla mükelleftir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen personelin eğitimleri, yetkinlik değerlendirmeleri ve atamaları; Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart,
normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilir.
Personel kayıtlarının tutulması
MADDE 43 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, bu Tebliğ kapsamında görev yapan bütün personel hakkında yapılan değerlendirmeler, sahip oldukları nitelikler ve tecrübeler, aldıkları eğitimler, mesleki durumları ile bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileme riski olan faaliyetler hakkında
kayıtları sürekli güncel tutmak zorundadır.
Doğrulayıcı kuruluşlar tarafından bildirim
MADDE 44 – (1) Doğrulayıcı kuruluş;
a) Planlanan doğrulama faaliyetleri için tarihi ve yeri,
b) Doğrulamaya tabi olan tesislerin adres ve irtibat detaylarına ilişkin bilgileri,
c) Doğrulama süreçlerinden sorumlu ekip üyelerinin isimlerini,
her yılın 15 Kasım tarihine kadar çevrimiçi sistem üzerinde işler.
(2) Birinci fıkrada bahsedilen bilgilerde değişiklik olması halinde doğrulayıcı kuruluş
bu değişiklikleri beş iş günü içerisinde çevrimiçi sistem üzerinde güncellemek zorundadır.
Doğrulamaya ilişkin sözleşmenin unsurları
MADDE 45 – (1) Doğrulama faaliyetleri, doğrulayıcı kuruluş ile işletme arasında yapılacak yazılı sözleşme çerçevesinde yürütülür. Sözleşme, yapılacak doğrulama faaliyetinin
kapsam ve içeriği üzerinde taraflar arasında tam bir mutabakat sağlandığını ifade eder.
(2) Doğrulayıcı kuruluş doğrulama sözleşmesi yapılmadan önce tesis faaliyetleri hakkında yeterli seviyede anlayışa sahip olduğundan ve doğrulama faaliyetini gerçekleştirebileceğinden emin olmak zorundadır. Doğrulayıcı kuruluşlar sahip oldukları organizasyon, personel
veya mesleki uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir doğrulama hizmetini üstlenemezler.
(3) İşletme, doğrulayıcı kuruluşu seçerken, bu kuruluşun imkânlarını, uzmanlık ve deneyimlerini dikkate almak zorundadır.
(4) Doğrulayıcı kuruluşlar, işletme ile doğrulama sözleşmesi yapmadan önce, üstlenecekleri doğrulama faaliyetinin getirebileceği muhtemel riskleri tespit etmek, doğrulama faaliyetinin kapsam ve planlamasını belirlemek amacıyla gerekli ön araştırmayı yapmak zorundadır.
(5) Sözleşmede, stratejik analiz, risk analizi ve diğer doğrulama faaliyetleri için ilave
süreye ihtiyaç duyulması durumunda sözleşme içerisinde belirtilen doğrulama süresinin arttırılabileceğine ilişkin hükümler yer alır. Bu fıkra kapsamında değerlendirilecek durumlar asgari
olarak;
a) Doğrulama sırasında veri akış faaliyetleri, kontrol faaliyetleri veya lojistik konularının önceden tespit edildiğinden daha karmaşık olması,
b) Doğrulama sırasında veri setlerinde uygunsuzlukların, önemli hatalı bildirimlerin,
eksik veri veya hataların var olduğunun tespit edilmesidir.
(6) Sözleşmelerde asgari olarak;
a) Doğrulamanın amacı, kapsamı, süresi, dönemi ve varsa özel koşulları,
b) Tarafların yükümlülükleri,
c) Doğrulayıcı kuruluşların uymakla yükümlü bulunduğu inceleme ve doğrulama standartları ve düzenlemeler,
ç) Doğrulayıcı kuruluş tarafından sözleşme kapsamında verilecek hizmetler,
d) Doğrulama işlemi ile ilgili olarak doğrulayıcı kuruluş tarafından talep edilen her
türlü kayıt, belge, diğer bilgiler ve sahalara işletme tarafından erişim imkânı sağlanacağı,
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e) Doğrulama ve saha ziyareti, yapılacaksa stratejik analiz saha ziyareti ve kullanılacaksa teknik uzman süreleri ile karşılık gelen ücretleri,
f) Doğrulama faaliyetleri için sözleşmede belirtilen süreye ilave süre gerektiği durumların ortaya çıkması halinde bu ek süre için ücretlendirme koşulları,
g) Doğrulayıcı kuruluş ve personelin bilgilerinin gizliliğini muhafaza edeceği,
ğ) Doğrulayıcı kuruluşun akreditasyonunun geri çekilmesi veya askıya alınması durumunda, yürütülecek faaliyetlerin aksamaması amacıyla tarafların sorumluluklarının açıkça belirlenmesi,
h) Doğrulayıcı kuruluşun TÜRKAK tarafından haberli veya habersiz tanık denetimlere
tabi tutulması durumunda denetim ekibine talep edilen her türlü kayıt, belge, diğer bilgiler ve
sahalara işletme tarafından erişim imkânı sağlanacağı,
ı) Doğrulayıcı kuruluşun doğrulama raporunu, Bakanlığa iletilmek üzere işletmeye sunduktan sonra, sera gazı emisyon raporunda bir hatanın tespit edildiği durumlar ile ilgili yapılacak işlemler,
i) Fesih,
ile ilgili hükümler bulunur.
(7) Bakanlık tarafından onaylanmış izleme planı olmayan tesisler ile doğrulama sözleşmesi imzalanmaz.
(8) Doğrulama sözleşmesi, sözleşme tarihinde geçerli olan ve Bakanlıkça onaylanmış
izleme planındaki tesis kategorisi dikkate alınarak yapılır.
(9) Doğrulama hizmet bedeli başka bir ürün veya hizmetle birlikte faturalandırılamaz.
Doğrulama faaliyetleri için prosedürler
MADDE 46 – (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetleri için asgari aşağıda belirtilen bir veya daha fazla prosedürü ve süreci oluşturur, belgeler, uygular ve sürdürür;
a) İşletme ve diğer ilgili taraflarla iletişim için bir süreç ve politika,
b) Elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için uygun düzenlemeler,
c) İtiraz ve şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek için gerekli süreleri de içeren bir
süreç,
ç) Doğrulayıcı kuruluşun doğrulama raporunu, Bakanlığa iletilmek üzere işletmeye
sunduktan sonra, sera gazı emisyon raporunda bir hatanın tespit edildiği durumlarda doğrulama
raporunu revize edebilmek için bir süreç,
d) Yürüttüğü faaliyetler ve akreditasyon kapsamlarına ilişkin bilgilerin şeffaf, güncel
ve doğru şekilde kamuoyuna duyurulması için bir süreç.
(2) Doğrulayıcı kuruluş, birinci fıkra kapsamında oluşturulan prosedür ve süreçlerin
geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bir kalite yönetim sistemi
oluşturur, belgeler, uygular ve sürdürür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akreditasyon, Denetim ve Yaptırım
Doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonuna ilişkin esaslar
MADDE 47 – (1) Doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde TS EN ISO 14065 standardına göre akredite olmaları şarttır.
(2) Akreditasyon işlemleri TÜRKAK tarafından yapılır.
(3) Akreditasyon, doğrulama işlerinin kurum/kuruluşun bir bölümü veya bütünü tarafından icra edileceğine bakılmaksızın, tüzel kişiliğine verilir. Yönetmelik ve bu Tebliğde yer
alan hükümlere kurum/kuruluşun tüzel kişiliğinin tamamı tabidir.
(4) Doğrulama hizmeti kurum/kuruluşun bir bölümü tarafından icra edilecek ise akreditasyon süreci kuruluşun tüzel kişiliğinin tamamını dikkate alarak yürütülür. Kuruluşun tarafsızlığı ve bağımsızlığı değerlendirilirken, kurum/kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak
kendisine bağlı tüm birimlerinin yürüttüğü faaliyetler dikkate alınır.
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(5) Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinden doğrulayıcı kuruluşun merkezi ve şubeleri
müteselsilen sorumludur.
Doğrulayıcı kuruluşların denetlenmesi
MADDE 48 – (1) Doğrulayıcı kuruluşun akreditasyon şartlarının karşılanmasının devam edip etmediği ve doğrulama süreçlerini Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya
uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütlere uygun
yürütüp yürütmediği her yıl TÜRKAK tarafından denetlenir.
(2) Denetim, kuruluşun merkezinde, şubelerinde veya doğrulayıcı kuruluş tarafından
gerçekleştirilen bir doğrulama süreci esnasında tanık denetim olarak yapılır. Denetimler planlı
ve/veya ani ve habersiz olarak gerçekleştirilebilir.
(3) Doğrulayıcı kuruluşlar, Bakanlık ve TÜRKAK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri her yıl düzenli olarak hazırlamak, on yıl boyunca saklamak ve denetimler sırasında ibraz
etmek zorundadır.
(4) Doğrulayıcı kuruluşlar denetimlerde Bakanlığa ve TÜRKAK denetim ekibine her
türlü kolaylığı göstermek, muhasebe kayıtları da dahil olmak üzere istenilen bilgi ve belgeleri
öngörülen sürede eksiksiz olarak sağlamak zorundadır.
Doğrulayıcı kuruluşlara ilişkin idari yaptırımlar
MADDE 49 – (1) Aşağıdaki belirtilen durumlar; meydana gelme şekli, sayısı ve mahiyetine bakılmaksızın akreditasyonun sürdürülmesine imkân vermeyecek önemli uygunsuzluk
olarak değerlendirilir. Bu çerçevede;
a) Tarafsızlık ve bağımsızlığın zedelendiğinin,
b) Tesislerle yapılan sözleşme ve tesislere verilen tekliflerde bu Tebliğde belirtilen asgari adam-gün sürelerine ve asgari fiyat tarifesine uyulmadığı veya bu maksatla iade
fatura/makbuz düzenlendiğinin,
c) Asgari saha ziyareti sürelerine uyulmadığının veya saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmediğinin,
ç) Denetim yapılmasının engellendiği, Bakanlığa veya TÜRKAK’a gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiği ya da düzeltilebilir uygunsuzluk niteliğindeki aykırılıkların
yapılan uyarıya rağmen verilen süre içinde düzeltilmediğinin,
tespit edilmesi durumunda, TÜRKAK tarafından; doğrulayıcı kuruluşun akreditasyonu
geri çekilir ve doğrulayıcı kuruluş iki yıl süreyle doğrulama faaliyetlerini yürütemez, yeniden
akreditasyona başvuramaz.
(2) Doğrulayıcı kuruluşun akreditasyonu;
a) Akreditasyon kapsamı dışında kalan faaliyetlerin doğrulama süreçlerinin gerçekleştirildiğinin,
b) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı personel atandığının, görevlendirildiğinin veya istihdam edildiğinin,
c) Bakanlık veya TÜRKAK tarafından belirlenmiş yetkinlik ve yeterlik şartlarının kaybedildiğinin,
ç) Önemlilik seviyesinin üzerinde hatalı bildirim içeren emisyon raporlarının doğrulandığının,
tespit edilmesi durumunda TÜRKAK tarafından askıya alınır.
(3) Doğrulama faaliyetleri durdurulan veya askıya alınan doğrulayıcı kuruluşun sahibi,
ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri yaptırım tarihinden itibaren üç yıl süre ile
bu Tebliğ kapsamında yeni bir akreditasyon başvurusunda bulunamaz.
(4) Bu maddede belirtilen durumlar dışında kalan uygunsuzluklara dair yaptırımlar ile
birinci fıkradaki durumlar hariç olmak üzere, askıya alma ve geri çekme işlemleri 3/11/2017
tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının
Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik çerçevesinde TÜRKAK tarafından belirlenir ve uygulanır.
(5) Uygulanan yaptırımlar TÜRKAK tarafından kamuoyuna duyurulur.
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Elektronik sistemin kullanılması
MADDE 50 – (1) Akredite edilen, kapsamlarında değişiklik yapılan, akreditasyonu askıya alınan veya geri çekilen doğrulayıcı kuruluşlara ilişkin bilgiler Yönetmelik çerçevesinde
kurulan elektronik sisteme TÜRKAK tarafından işlenir.
(2) Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanlara ilişkin atama ve görevden alma
işlemler ilgili bilgi ve destekleyici belgelerle elektronik sistem üzerinden doğrulayıcı kuruluş
tarafından yapılır.
(3) Elektronik sisteme ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Bilgi paylaşımı
MADDE 51 – (1) Akreditasyon süreçleri çerçevesinde uygulanan her türlü idari yaptırım TÜRKAK tarafından Bakanlığa bildirilir.
(2) Bakanlık tarafından doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarında yapılan incelemeler
veya tesislere yapılan denetimler sonucunda tespit edilen doğrulayıcı kuruluşla ilgili bu Tebliğe
aykırı durumlar ile Bakanlığa ulaşan şikayetler ilgili destekleyici belgelerle birlikte TÜRKAK’a
bildirilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan bildirimi takip eden üç ay içerisinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik çerçevesinde TÜRKAK tarafından gerekli işlemler yapılır.
(4) TÜRKAK gerçekleştireceği akreditasyon faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki bilgileri
bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir:
a) Doğrulayıcı kuruluş tarafından kendisine bildirilmiş doğrulama faaliyetlerinin tahmini saha ziyareti tarihleri,
b) Tanık denetiminin yapılması düşünülen tarihler ve sahaların listesi,
c) Her bir doğrulayıcı kuruluş için önceki senelerde gerçekleştirilmiş olan denetimler
hakkında bilgiler.
(5) Her yılın 1 Haziran tarihine kadar TÜRKAK tarafından aşağıdaki bilgileri içeren
bir rapor Bakanlığa sunulur:
a) Yeni akredite olan doğrulayıcı kuruluşların yetki kapsamlarını da içeren listesi,
b) Doğrulayıcı kuruluşların akreditasyon kapsamlarında gerçekleştirilen değişiklikler,
c) TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimlere dair özet bulgular,
ç) Bir önceki sene gönderilmiş olan rapordan sonra doğrulayıcı kuruluşlar hakkında
varsa TÜRKAK’a yapılan şikayetler ve bunların sonuçları.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Doğrulama ücreti
MADDE 52 – (1) Doğrulayıcı kuruluşlar ile işletmeler arasında imzalanacak sözleşme
ücretleri ikinci fıkrada yer alan asgari adam-gün ücreti ve EK-3’te belirtilen asgari süreler dikkate alınarak karşılıklı anlaşma ile belirlenir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan doğrulama faaliyetleri için asgari adam-gün ücreti
Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere, doğrulaması yapılacak olan sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yılın Ocak ayı için 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücret olarak uygulanır.
(3) Asgari adam-gün ücreti baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanların hizmetleri
de dahil olmak üzere doğrulama faaliyetini ve diğer zorunlu giderleri kapsar.
Rehber dokümanlar
MADDE 53 – (1) Bakanlık ve TÜRKAK tarafından bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına ilişkin rehber dokümanlar yayımlanabilir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 54 – (1) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera
Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Bakanlık tarafından verilmiş belgelere ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2017 tarihinden önce Bakanlığa başvurmuş ve doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların belgeleri,
a) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmemiş iseler 1/1/2019
tarihine kadar,
b) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş iseler belge verilme
tarihinden itibaren dört yıl,
geçerlidir.
(2) TÜRKAK tarafından yapılan iş ve işlemlerden bağımsız olarak; Bakanlık tarafından
verilmiş doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesine sahip doğrulayıcı kuruluşların denetim, kontrol,
yaptırım ve belge iptal ile diğer ilgili işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belge geçerlik
tarihleri süresince Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yaptırımlara ilişkin 49 uncu
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümleri uygular. Bu hüküm çerçevesinde
Bakanlık tarafından askıya alma işleminin süresi 6 ay olarak uygulanır.
(3) 1/1/2019 tarihine kadar:
a) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılara yazılı uyarı yapılır. Yapılan yazılı uyarıya rağmen bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden baş doğrulayıcı ve doğrulayıcıların belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.
b) Baş doğrulayıcı veya doğrulayıcı belgesi iptal edilen kişiler, belgenin iptal edildiği
tarihten itibaren bir yıl süre ile bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetlerini yürütemez.
(4) Doğrulayıcı kuruluşların; Bakanlık tarafından verilmiş olan doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesinde gerekçelerini belirterek yazılı olarak bir değişiklik talebinde bulunması durumunda:
a) Unvan değişikliği için;
1) Doğrulayıcı kuruluşun esas sözleşmesi ve varsa esas sözleşme değişikliklerinin yer
aldığı ticaret sicili gazetesi,
2) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,
istenir.
b) Kapsam genişletme için bu Tebliğ kapsamında görev yapacak ilave personelin:
1) Tecrübelerini ve doğrulama süreçleri ile ilgili aldıkları eğitimlerini içeren ayrıntılı
özgeçmişleri, sahip oldukları lisans, sertifika ve katılım sağlanan eğitim programlarına ilişkin
bilgi ve belgeler, T.C. kimlik numaraları, noter veya üniversite onaylı diploma örneği,
2) Son beş yıl içerisinde Yönetmelik kapsamında kalan tesislere danışmanlık, mühendislik ve teknik yardım hizmeti vermiş olanların isimleri ve bu hizmeti verdikleri kurum ve
kuruluşların listesi,
istenir. Kamu tüzel kişiliğini haiz olanlardan (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki değişiklikler için ücret talep edilmez.
(6) Dördüncü fıkra çerçevesinde Bakanlığa yapılan başvurular otuz gün içerisinde değerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru yapan doğrulayıcı kuruluşlara eksiklik
bildirim tarihinden itibaren on beş gün süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan doğrulayıcı kuruluşların başvurusu geçersiz sayılır.
(7) Bakanlık tarafından verilmiş doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi geçerliliğini koruduğu süre boyunca, başvuru sırasında Bakanlığa gönderilmiş olan ticaret sicili gazetesi, vergi
numarası ve SGK işyeri sicil numarası, iletişim bilgileri, iletişim sorumlusu ve temsile yetkili
kişi veya kişilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda doğrulayıcı kuruluş bu değişikliği
ve ilgili belgeleri Bakanlığa on iş günü içerisinde sunar.
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(8) Bakanlık tarafından verilmiş doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesindeki 1 numaralı
faaliyet grubu kapsamı EK-1’de yer alan 1a ve 1b faaliyet gurubunu kapsar.
(9) Bakanlık tarafından verilmiş doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi her ne sebeple
olursa olsun doğrulayıcı kuruluşun başvurusu ile iptal ve devir edilemez, belge kapsamlarında
daraltma yapılamaz.
(10) Bakanlık tarafından atanan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılardan EK-2’de yer alan
doğrulama iş tecrübesi ve ilave şartlar aranmaz.
(11) Bakanlıktan doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi almış doğrulayıcı kuruluşların akreditasyon süreçlerinde 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki yükümlülük aranmaz. Bu kuruluşlar doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi geçerlik süresi boyunca bir adet tam
zamanlı baş doğrulayıcı ile faaliyet gösterebilir.
(12) 1/1/2019’dan önce akredite olan doğrulayıcı kuruluşlar, doğrulama faaliyetlerine
Bakanlık tarafından verilmiş doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesinde yer alan tüm kapsamlarda
belge geçerlik süresi boyunca devam edebilir.
(13) Bu madde çerçevesindeki iş ve işlemler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanır.
Sınav hakkına ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri, sadece 1/1/2017 tarihinden önce eğitim almış kişilere, Bakanlık tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla 1/1/2019 tarihine kadar verilir.
(2) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenir ve Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(3) Bakanlık, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda doğrudan görevli alt birimlerinden olmak üzere; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden
üç ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden iki kişi olmak
üzere beş kişiden oluşan sınav komisyonu teşkil eder. Sınav komisyonunun sekretaryası Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Sınav komisyonu soruların hazırlanmasından
ve belirlenmesinden, sınavın yapılmasından veya yaptırılmasından, sonuçların ve itirazların
değerlendirilmesinden sorumludur.
(4) Sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Bakanlıkça yapılan veya yapılmış tüm sınavların sonuçları 1/1/2019 tarihine kadar geçerlidir.
(5) EK-2’de yer alan toplam iş tecrübesine sahip olanlardan, baş doğrulayıcı yeterlik
sınavından başarılı olan kişilere baş doğrulayıcı belgesi, doğrulayıcı sınavından başarılı olan
kişilere doğrulayıcı belgesi verilir.
(6) Bakanlık tarafından verilmiş olan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile
TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde geçerliliğini sürdürür.
(7) Beşinci fıkrada geçen belgeler için başvuru sırasında istenilecek bilgi ve belgeler
Bakanlıkça ilan edilir.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Tebliğin;
a) 42 nci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2019 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/33)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/21) ile
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4011.20, 4011.61.00.00.00, 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00,
4011.69.00.00.00, 4011.92.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış
lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)”ne yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması
neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.
(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 21/6/2011 tarihli ve 27971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin mevcut önlem oranları muhafaza edilerek devam etmesine karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi
belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
ederler.
(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü
maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.
(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak
değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——

Rekabet Kurumundan:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN
İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2018 TARİHİNE
KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı,
11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (ondört
virgül kırkyedi) artış esas alınarak, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak
üzere 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltılira) olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Mengen Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2010/11
Karar No
: 2015/25
Sanık
: Gençay TUNÇ, Haygazar ve Nazen oğlu 07.01.1955 Ġstanbul doğumlu,
Ġstanbul Fatih Binbirdirek nüfusunda kayıtlı,
En Son Adresi: Çayyolu Mevkii Hacı Ahmeter Köyü Mengen/BOLU
TC Kimlik No: 47680287642
Suç
: Kasten Yangın Çıkarma.
Suç Tarihi : 15.09.2009
Suç Yeri
: Bolu/Mengen
Karar Tarihi : 18.02.2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Gençay TUNÇ hakkında Kasten Yangın
Çıkarma suçundan Mahkememize açılan Kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık
hakkında sonuç olarak TCK.nun 170/1.a, 62 maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası ile
Cezalandırılmasına, verilen hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiĢ olup,
Sanık Gençay TUNÇ'un adresinde tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına
karar verilmiĢtir.
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulmadığı takdirde kararın
kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
9130

—————

Esas No
Karar No
Sanık

: 2010/14
: 2015/26
: Gençay TUNÇ, Haygazar ve Nazen oğlu 07.01.1955 Ġstanbul doğumlu,
Ġstanbul Fatih Binbirdirek nüfusunda kayıtlı,
En Son Adresi: Çayyolu Mevkii Hacı Ahmeter Köyü Mengen/BOLU
TC Kimlik No: 47680287642
Suç
: Ġftira
Suç Tarihi : 20.04.2009
Suç Yeri
: Bolu/Mengen
Karar Tarihi : 18.02.2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Gençay TUNÇ hakkında Ġftira suçundan
Mahkememize açılan Kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında sonuç
olarak TCK.nun 267/1-2, 62 maddeleri uyarınca 1 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile
Cezalandırılmasına, verilen hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiĢ olup,
Sanık Gençay TUNÇ'un adresinde tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına
karar verilmiĢtir.
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulmadığı takdirde kararın
kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
9131
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ALÇAK GERĠLĠM ENERJĠ KABLOSU TEMĠN EDĠLECEKTĠR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız ihtiyacı olan alçak gerilim enerji kablosu temini ihalesi Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2017/622778

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: ġeker Fabrikası Müdürlüğü-ġekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - Ġhale konusu Malın
a) Adı

: 700 Metre alçak gerilim enerji kablosu temini

b) Niteliği ve miktarı

: AĢağıda yazılı malzemeler Ģartname ve sözleĢmede
belirtilen Ģartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek
üzere satın alınacaktır.

MAL KALEMĠNĠN ADI VE KISA AÇIKLAMASI
1
2

3X150+70 mm2 XLPE GÜÇ KABLOSU (KUVVETLĠ AKIM
TESĠSATI ĠÇĠN)
3X35+2X16 mm2 (KAUÇUK GÜÇ KABLOSU)
3 - Ġhale Konusu malın teslim yeri

BĠRĠMĠ

MĠKTARI

METRE

500

METRE

200

: Burdur ġeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - Ġhale dokümanın görülmesi ve temini:
a) Ġhale dokümanının görüleceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi
b) Ġhale dokümanının satın
alınabileceği yer

: Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli
(KDV dahil)

: TL 60,00

5 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
a) Tekliflerin sunulacağı adres

: Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme ġefliği

b) Ġhalenin yapılacağı adres

: Burdur ġeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi

: 14/12/2017

d) Ġhale (son teklif verme) saati

: Saat 14.30

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı video konferans
sistemi ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 08.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10503/1-1
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KURUMSAL ANTĠVĠRÜS YAZILIM LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı
Kurumsal Antivirüs Yazılım Lisansı, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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500 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 500 adet dizüstü bilgisayar
Teknik Ģartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747, HP EliteBook 1040 veya
Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Teknik Ģartnamesine ve Dell
Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747, HP EliteBook 1040 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi
ürünlerden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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1 SET GÜNEġ TAKĠPLĠ HĠBRĠD OFFGRĠD SOLAR ġEBEKE
YEDEKLEME SĠSTEMĠ ALINACAKTIR
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt No
: 2017/623188
1 - Ġdarenin:
a) Adı
: Ege
Üniversitesi
Bilimsel
AraĢtırma
Projeleri
Koordinasyon Birimi
b) Adres
: Ege
Üniversitesi
Bilimsel
AraĢtırma
Projeleri
Koordinasyon Birimi 35100 Bornova/ĠZMĠR
c) Telefon
: 232 311 4202
ç) Belgegeçer
: 232 311 4322
d) E- posta
: bap@mail.ege.edu.tr; bapege@gmail.com
2 - Ġhale Konusu malın:
a) Adı
: 1 SET GÜNEġ TAKĠPLĠ HĠBRĠD OFFGRĠD SOLAR
ġEBEKE YEDEKLEME SĠSTEMĠ
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Makine Teçhizat Alımları – GüneĢ Takipli Hibrid Offgrid
Solar ġebeke Yedekleme Sistemi-1 Set
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Biyokütle
Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)
35100 Bornova/ĠZMĠR
d) Teslim Tarihi
: En geç 26.01.2018 Cuma günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġhale
Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 06/12/2017 ÇarĢamba Günü saat: 11:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı
teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına
yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi
iĢaretlenmiĢ olacaktır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluĢan) en düĢük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
postayla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
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4 ADET ETĠKETLEME MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
Ġdarenin adı

: Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü

a) Adresi

: Ġstasyon Mahallesi AyaĢ Caddesi No: 78 06930

b) Telefon ve faks numarası

: 0 3122701932 - 0 3122704214

c) Elektronik posta adresi

: sincanmalzeme@esk.gov.tr

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 4 Adet Teknik ġartname Esaslarına Göre Etiketleme
Makinesi Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü
Ġstasyon Mah. AyaĢ Cad. No: 78 Sincan/ANKARA

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: SözleĢme imza tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde
teslim yapılacaktır.

3 - Ġhalenin/Ön Yeterlik/
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer

: Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü
Ġstasyon Mah. AyaĢ Cad. No: 78 Sincan/ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 14.12.2017 - 11:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
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5 - Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
6.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
6.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.3. Ġhaleye katılan firmalar, Ģartnameyi karĢılayan, teklif ettikleri makinelerle ilgili et
sektöründe contiune (sürekli seri) üretim hatlarında kullanıldığına dair, çalıĢmıĢ oldukları
firmalardan en az 3 adet referans yazısı sunacaklardır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı
ESK Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Malzeme Ġkmal ġefliği) adresinden satın alınabilir. Ġhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Sincan
ġubesi IBAN TR54 0001 0007 3136 2613 0764 81 nolu yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ve adına ihale
dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek
zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.
Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç
ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü
Ġstasyon Mah. AyaĢ Cad. No: 78 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeĢ) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalar hariç) tabi olmayıp, ihale Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak, Kamu ihale kanunu matbu evrakları
kullanılacaktır. Müdürlüğümüz Ġhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakla serbesttir.
10490/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 98

2 Aralık 2017 – Sayı : 30258

KAMU TAġINIR MALLARI MÜBADELESĠ ĠLANI
Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:
Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğüne ait, ekli listede yazılı bulunan ekonomik ömrünü
tamamlamıĢ, HEK durumda olan hizmette verim alınamayan, miadını doldurmuĢ (10) on adet
binek otomobil tipi taĢıt, (5) beĢ adet motosiklet tipi taĢıt, (6) altı adet kamyonet tipi taĢıt ile
(12.000) on iki bin kg hurda demir (244 kalem hurda metal demirbaĢ) malzeme, (10) on kg hurda
bakır malzeme, (4.000) dört bin kg hurda alüminyum malzeme (kesilmiĢ taĢıt plakası) ve (200) iki
yüz kg hurda plastik malzeme 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet
Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve
ĠĢlemleri ile Hizmet SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadelesi yapılacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü KarakaĢ Mahallesi
Ġstiklal Caddesi No: 2 39100 - KIRKLARELĠ

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 212 38 50 faks 0 288 214 30 79
c) Elektronik posta adresi

: kirklareli@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın
a) ĠĢin Adı

: Kamu TaĢınır Malları Mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

: Yukarıda yazılı bulunan taĢıt ve Diğer hurda malzemeler
karĢılığında; ġartname de özellikleri yazılı bulunan 2017
model (0) kilometre olmak üzere (4) dört adet RENAULT
SYMBOL JOY 1.5 DCĠ 90 BG BĠNEK OTOMOBĠL, (1)
bir adet RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.6 16V 115
BG BĠNEK OTOMOBĠL ile (21) yirmi bir adet PETLAS
SNOW MASTER W651 MARKA 185/65 R15 88H XL
KIġ LASTĠĞĠ ile mübadelesi.

c) Teslim Etme ve Teslim
Alma yeri

: 1) Mübadelede teklif edilen TaĢıt ve diğer malzemeler Ġl
Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ
Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2 39100 - KIRKLARELĠ
adresine teslim edilecektir.
2) Mübadele karĢılığı verilecek taĢıtlar Kırklareli Ġl
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ġube
Müdürlüğünün

Edirne

Yolu

üzerinde

bulunan

otoparkından, diğer hurda malzemeler ise Babaeski Yolu
Kavaklı Mevkiinde bulunan Sınır DıĢı ĠĢlemleri ve Geri
Gönderme Büro Amirliği YerleĢkesi adresinden teslim
alınacaktır.
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: Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıt ve dıĢ lastikler
sözleĢmesinin imzalandığı tarihten itibaren (15) on beĢ
takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

: Mübadelesi yapılan taĢıt ve hurda malzemeler, mübadele
karĢılığı

alınacak

taĢıt

ve

artırımlarda

verilecek

malzemeler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul
ĠĢlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene
sonucunda malların uygun bulunması halinde yükleniciye
tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) on beĢ takvim günü
içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim
alınması zorunludur.
3 - Mübadelenin
a) Yapılacağı yer

: Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü
KarakaĢ Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2

39100 -

KIRKLARELĠ
b) YaklaĢık Maliyet
- Verilecek Malzemenin

: 307.140,00 TL. (üç yüz yedi bin yüz kırk Lira)

- Alınacak Malzemenin

: 307.203,75 TL. (üç yüz yedi bin iki yüz üç Lira yetmiĢ beĢ
KuruĢ)

c) Tarihi ve saati

: 14/12/2017 günü saat: 14:30

4 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin;
a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Kırklareli
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde
ise yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi; istenir.
5 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6 - Mübadele dokümanı Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ
Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2

39100 - KIRKLARELĠ adresinde görülebilir ve Kırklareli

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenecek 50,00 TL (elli Türk Lirası) karĢılığında
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını
satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, 14/12/2017 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü
Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2

39100 - KIRKLARELĠ

adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele
Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleĢtirilir.
9 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
10 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
11 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile
16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taĢıtlar ile diğer hurda malzemeler Kırklareli Ġl
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ġube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan
otoparkında idareden izin almak suretiyle görülebilir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren (60) altmıĢ takvim
günüdür.
13 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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MÜBADELE EDĠLECEK TAġITLAR VE HURDA MALZEMELER LĠSTESĠ
S.
NO MODELĠ

MARKASI

TĠPĠ VE CĠNSĠ

DURUMU HASAR ORANI %

1

2006

RENAULT SYMBOL

OTOMOBĠL

Faal

35

2

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSĠKLET

Faal

35

3

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSĠKLET

Faal

35

4

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSĠKLET

Faal

35

5

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSĠKLET

Faal

35

6

2004

BMW R 1150 RT

MOTOSĠKLET

Faal

35

7

2006

DACĠA LOGAN

OTOMOBĠL

Faal

20

8

2006

DACĠA LOGAN

OTOMOBĠL

Faal

30

9

2006

DACĠA LOGAN

OTOMOBĠL

Faal

40

10

2006

FĠAT DOBLO

KAMYONET

Faal

35

11

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

25

12

2001

HYUNDAI ACCENT

OTOMOBĠL

Faal

30

13

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

40

14

2004

HYUNDAI ACCENT

OTOMOBĠL

Faal

25

15

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

30

16

2005

TOYOTA COROLLA

OTOMOBĠL

Faal

35

17

2008

OTOMOBĠL

Faal

30

18

2008

OTOMOBĠL

Faal

30

HYUNDAI ACCENT
ERA
HYUNDAI ACCENT
ERA
19

2009

FĠAT DOBLO

KAMYONET

Faal

35

20

2009

FĠAT DOBLO

KAMYONET

Faal

40

21

2007

OTOMOBĠL

Faal

40

22

HURDA DEMĠR MALZEME (12.000 kilogram)

HURDA

23

HURDA BAKIR MALZEME (10 kilogram)

HURDA

HYUNDAI ACCENT

24

ERA

HURDA ALÜMĠNYUM (KESĠLMĠġ TAġIT PLAKASI

HURDA

(4.000 Kilogram)
25

PLASTĠK MALZEME (200 Kilogram)

HURDA
TOPLAM: 307.140,00 TL.
10471/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Armutcuk TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Ġhtiyacı Olarak,
Tahmil Tahliye Ġstif Yükleme ve TaĢıma ĠĢleri 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi
Kapsamında Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Olacaktır.
1 - Ġdarenin:
Ġhale Kayıt No
: 2017/629919
a) Adresi
: TÜRKĠYE
TAġKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 01 (30 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.000 m3 AhĢap Maden Direği
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutcuk
TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası
ve Hızarları
c) Teslim tarihi
: ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2018
ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31.12.2018
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.12.2017 - 15.00
c) Dosya no
: 1734107
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır.
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman
çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ;
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü
(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır.
4.2.2. Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest
muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir.
4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren
belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak
üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge
düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ
deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.2.4. Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin
değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır.
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir.
Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim
fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iĢ kalemleri
(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen
fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı
ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.
Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
10491/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Karadon ĠĢletme Müessesesi Ġhtiyacı Olarak, Tahmil Tahliye
Ġstif Yükleme ve TaĢıma ĠĢleri, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında
Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Olacaktır.
1 - Ġdarenin:
Ġhale Kayıt No
: 2017/629874
a) Adresi
: TÜRKĠYE
TAġKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 01 (30 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 m3 AhĢap Maden Direği
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon
Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları
c) Teslim tarihi
: ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2018
ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31.12.2018
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: satinalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.12.2017 - 15.00
c) Dosya no
: 1734105
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır.
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman
çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ;
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü
(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır.
4.2.2. Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest
muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir.
4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren
belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak
üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge
düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ
deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.2.4. Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin
değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır.
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir.
Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim
fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iĢ kalemleri
(1+2+3) toplamları değerlendirmeye esastır. 4. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen
fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı
ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3 Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.
Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
10492/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ihtiyacı olarak,
tahmil tahliye istif yükleme ve taĢıma iĢleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır.
1 - Ġdarenin:
Ġhale Kayıt No
: 2017/629902
a) Adresi
: TÜRKĠYE
TAġKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 01 (30 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 m3 AhĢap Maden Direği
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra
TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası
ve Hızarları
c) Teslim tarihi
: ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2018
ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31.12.2018
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.12.2017 - 15.00
c) Dosya no
: 1734106
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır.
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman
çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ;
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü
(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır.
4.2.2. Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için
1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir.
4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren
belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak
üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge
düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ
deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

2 Aralık 2017 – Sayı : 30258

Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.2.4. Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin
değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır.
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz)karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir.
Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim
fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. ĠĢ kalemleri
(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen
fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı
ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.
Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
10493/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye TaĢkömürü Kurumu TTK Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ve Üzülmez
TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ihtiyacı olarak, tahmil tahliye istif yükleme ve taĢıma iĢleri
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır.
1 - Ġdarenin:
Ġhale Kayıt No
: 2017/629848
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 01 (30 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 16.000 m3 AhĢap Maden Direği
b) Teslim Yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu
TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ve Üzülmez TaĢkömürü
ĠĢletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları
c) Teslim Tarihi
: ĠĢin BaĢlama Tarihi : 01.01.2018
ĠĢin BitiĢ Tarihi
: 31.12.2018
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 20.12.2017 - 15.00
c) Dosya No
: 1734104
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır.
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman
çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ;
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü
(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır.
4.2.2. Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme - boĢaltma için
1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir.
4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren
belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak
üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge düzenlemeye yetkili
Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve buna bağlı faturaların
verilmesi zorunludur).
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ
deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini
gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki
oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir
ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.2.4. Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin
değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4+5 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır.
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi
7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve
Ģartnameler 200,00- TL (iki Yüz )karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir.
Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim
fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. ĠĢ kalemleri
(1+2+3+4+5) toplamları değerlendirmeye esastır. 6. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif
edilen fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak
Ģartı ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4.+5. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan
tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.
Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
10494/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 7085
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
• MERKEZĠ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ
: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.10.2017
RUHSATIN:
• KONUSU
: ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı
• KAPSADIĞI ĠL
: Diyarbakır
• KAPSADIĞI ĠLÇE
: Merkez
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 5.987 hektar
• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/2681
• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 02.11.1987
• VERĠLĠġ TARĠHĠ
: 14.05.1988
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra
numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona erdiği 02.11.2017 tarihinden itibaren 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 02.11.2027 tarihine
kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur.
Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk
Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas
Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu
tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/2681 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin,
verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 02.11.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile
uzatılmasına karar verilmiĢtir.
10460/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 22.11.2017 Karar No:7084
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
• MERKEZĠ ve
TEBLĠGAT ADRESĠ

: Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltd.
: Beysukent Greenpark Konutları Angora Caddesi No: 3/7
06810 Çankaya /Ankara
: 28.04.2016

• MÜRACAAT TARĠHĠ
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 58.557
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Düzce
• PAFTA NUMARASI
: AR/ENP/K/G26-a
KARAR:
Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltd.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ
bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi
Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir.
10461/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10511/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10512/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10513/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 119

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10499/1-1

2 Aralık 2017 – Sayı : 30258

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN
DÜZELTME ĠLANI
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNĠVERSĠTEMĠZE ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans
programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel
Ģartları taĢıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.
Öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi,
2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdıĢından alınan
diplomalar için denklik belgesi), adayların bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (profesörlük
için 6 takım, doçentlik ve yardımcı doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri
gerekmektedir.
BaĢvuruların Ġstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı’na Ģahsen veya
posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Birim

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Bölüm/Program

Sayı

Sağlık Yönetimi

2

Sosyal Hizmet

3

Çocuk GeliĢimi

3

Beslenme ve
Diyetetik

4

Unvan
Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör
Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör
Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör
Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör

1

Doçent, Profesör

1

Profesör

1

Yardımcı Doçent

Adalet

3

Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör

Sosyal
Hizmetler

1

Yardımcı Doçent

Psikoloji

2

Yardımcı Doçent,
Doçent, Profesör

1

Yardımcı Doçent

1

Yardımcı Doçent

Uçak
Teknolojisi
Meslek
Yüksekokulu

Ġktisadi Ġdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Siyaset Bilimi
ve Kamu
Yönetimi

Açıklamalar
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Hava aracı Performansı, UçuĢ
Prensipleri, Hava Sahası Yönetimi
ve Hava Trafik Kontrol konularında
çalıĢmaları bulunmak.
Lisans, yüksek lisans ve doktora
derecelerini mühendislik alanında
almıĢ olmak. ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği
uzmanlık
yetkisi
bulunmak. Havacılık konusunda
tecrübeli olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları alanında almıĢ olmak.
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Lisans derecesini Siyasal Bilgiler,
yüksek lisans derecesini Mali
Hukuk, doktora derecesini sosyal
bilimler alanına ait disiplinlerden
almıĢ olmak.
Yüksek lisans derecesini Maliye
Teorisi ve doktora derecesini Mali
Hukuk alanlarında almıĢ olmak.
Türk Vergi Sistemi ve Kamu
Alacakları konularında tecrübeli
olmak.
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Sayı

Unvan

2

Doçent, Profesör

Açıklamalar
Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Lisans ve yüksek lisans derecelerini

ĠnĢaat

mühendislik

Mühendisliği
1

Yardımcı Doçent

alanında,

derecesini

doktora

Bilgisayar

Destekli

Tasarım ve Ġmalat alanında almıĢ
olmak.

CAD/CAM

konusunda

tecrübeli olmak.
2

Doçent, Profesör

Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Lisans, yüksek lisans ve doktora

1

Yardımcı Doçent

Endüstri

derecelerini Metalurji Mühendisliği
alanında

almıĢ

olmak.

Yönetimi alanında tecrübeli olmak.

Mühendisliği
Mühendislik ve

Lisans

Mimarlık

derecesini

Mühendisliği,

Fakültesi

Üretim

1

Yardımcı Doçent

Endüstri

yüksek

lisans

derecesini ĠĢletme Finansı, doktora
derecesini

Finansman

alanında

almıĢ olmak.
2

Doçent, Profesör

Ġlgili alanda doktora derecesine
sahip olmak.
Yüksek

Bilgisayar

lisans

derecelerini

Mühendisliği
1

Yardımcı Doçent

ve

doktora

Elektronik

ve

HaberleĢme Mühendisliği alanında
almıĢ olmak. Yazılım ve biliĢim
teknolojileri konusunda tecrübeli
olmak.

Mimarlık

Ġç Mimarlık

1

1

Yardımcı Doçent,

Ġlgili alanda doktora derecesine

Doçent, Profesör

sahip olmak.

Yardımcı Doçent,

Ġlgili alanda doktora derecesine

Doçent, Profesör

sahip olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10994 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2017/11070 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli
Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden
Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
YÖNETMELİKLER
2017/11079 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)
— Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği
— Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek
Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi
Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların
Akreditasyonu Tebliği
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33)
— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin
Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018
Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)
KURUL KARARI
— 29 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi
Hakkında Karar

1

2

5
8
45

52

61
86

87

88

İLÂN BÖLÜMÜ
89
a - Yargı İlânları
90
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
114
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
133
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

