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Grizu gazr ve/veya yanto gazlar veya tozlar

istemin Ozeti

nedeniyle muhtemel patlayrcr ortama sahip yeraltr komur ocaklan ile bu tip madenlerin yerllstu

tesislerinde bulunan teghizat ve koruyucu sistemler hakkrnda alrnan ve 0410812015 larih ve
29435 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Bakanlar Kurulu'nun 1310712015 tarih ve 2015/7966
sayrlr kararrnrn iptali ve yiirirtmesinin durdurulmasr istenilmektedi!'Danrgtay Tetkik Hakimi
nu mektedir
:istemin kabuむ gerektloi dO§ む

Diigi.incesi

TURK MILLETI ADINA
Hiiki]m veren Danrgtay Onyedinci Dairesince igin gere{i gdruguldu:
Dava, grizu gaz velveya yanrct gazl veya tozlar nedeniyle muhtemel patlaylcl ortama
sahip yeraltr komiir ocaklan ile bu tip madenlerin yertistti tesislerinde bulunan teqhizat ve
koruyucu sistemler hakkrnda ahnan ve 0410812015 tarih ve 29435 saytlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Bakanlar Kurulu'nun 13t07t2O15 tarih ve 2015/7966 sayrlr kararrnrn iptali istemiyle
aqrlmrgtrr.

4703 sayrlr Urtrnlere iligkin Teknik Mevzuattn Haztrlanmast ve Uygulanmaslna Dair
Kanunu'nun "Amag" baglrklr 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacr; 0rUnlerin piyasaya atzt,
uygunluk de$erlendirmesi, piyasa gozetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yaptlacak
bildirimlere iligkin usul ve esaslan belirlemektir." htikmu,
"Tanrmlar" baglrklr 3. maddesinde,
"c) UrUn: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tum iirunleri,
e) Giivenli Lirun: Kullantm sijresi iEinde, normal kullanrm koqullarlnda risk tagtmayan
veya kabul edilebilir olgrilerde risk tagryan ve temel gerekler bakrmtndan azami olgude koruma
saolayan trri]nii,

j) Teknik duzenleme: Bir urtlniln, ilgili idari hiikirmler de dahil olmak tizere, 6zellikleri,
igleme ve irretim yontemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, igaretleme,
etiketleme ve uygunluk delerlendirmesi iglemleri hususlartndan biri veya birkagtnt belirten ve
uyulmasr zorunlu olan her turlu duzenlemeyi,
k) Piyasaya arz: Uriinttn, tedarik veya kuilantm amacryla bedel‖ Veytt bedeisiz
・
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piyasada yer almasr igin yaptlan faaliyeti,
. l) Yetkili kurulug: Ur0nlere iligkin mevzuat hazrlamaya ve yし rutmeyc
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bulunan ve bu Kanun hiiktimlerini kendi gdrev alanrna giren irrunler itibarryla uygulayacak olan
kamu kurum veya kurulugunu,

ifade eder." hL.ikmr.l,
"Urunlere iligkin teknik dtlzenlemeler" baglrkh 4. maddestnde, "Urunlere iligkin teknik
duzenlemeler yetkili kuruluglar taraftndan hazlrlanrr." h0kmit,
"UrUnlerin piyasaya arzlnda iireticilerin ve dagrtrcrlann yUktlmltilu kleri" bagllklr 5.
maddesinin birinci ve ikinci frkralannda, "Piyasaya arz edilecek yeni 0runlerin ilgili teknik

duzenlemeye uygun olmast zorunludur. Bu hi.ik0m, kullanrlmrg rclmakla birlikte de0iqiklik
yaprlarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen 0rUnler ile Avrupa BlrliQi iiyesi Ulkeler
drgrndaki Lilkelerden ithal edilen eski ve kullantlmtg ttrtlnlere de uygulan!r.
Birinci frkrada belirtilen hususlarda dilzenlemeler yapmaya, stntrlamalar getirmeye ve
istisnalar tan rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hukmil dtizenlenmigtir.
Antlan Kanun'un gerekgesinde de belirtildi$i ilzere, insan saglrQr, can ve mal g venlili,
hayvan ve bitki yagam ve sa$lrgr, gevre ve tilketicinin korunmasr yonlerinden guvenli iirunlerin

piyasaya arzr konusunda bu Kanun ite Uretici, ithalatgr ve da$rtrcrlara cinemli sorumluluklar
verilmekte ve kamu kuruluglarrnrn da etkin bir piyasa g6zetimi ve denetimi yapabilmelerine
zemin hazrrlanmaktadrr.

Yukanda aktanlan Kanun hirkilmleri ile gerek yurt iQinde i.iretilmig gerek ithal edilmig
olsun, piyasaya arz edilecek ttim yeni urtinlerin teknik di]zenlemesine uygun olmasl
zorunlulu!u getirilmektedir. Gerek AB mevzuatrna uyum gergevesinde gerekse ulusal
dtizenlemeler kapsamlnda iirtinlerle ilgili olarak hazrrlanmast gereken teknik mevzuatln yine

soz konusu yetkili kuruluglar (ilgili bakanlrklar veya diQer kamu kuruluglart) tarafrndan
hazrrlanacagr htjkme ba!lanmaktadrr. Ote yandan, iirttnlerin teknik d0zenlemeye uygun
olmalan zorunlulugu baQlamrnda, iE piyasada ya da lthalatta tirtinlerin yeni, eski veya
kullanrlmrg olmalan ya da 0lke/ulkeler baztnda uygulamada yeni dtlzenlemeler yapmak,
srnrrlamalar veya istisnalar getirebilmek amactyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.
4703 sayrh Kanun ve Avrupa Birligi'nin 94l9lEc direktifi dayanak allnarak sanayi ve
Ticaret BakanllOt taraftndan hazlrlanan "Muhtemel Patlayrg Ortamda Kullantlan Teghizat ve

Koruyucu Sistemler ile ilgili Yonetmelik" 3Ol12t2OO6 tarih ve 26392 sayrlr 4. Mtikerrer Resmi
Gazete'de yayrmlanarak ytrrUrluge girmigtirAnrlan Ydnetmelioin "AmaQ" baglklr 1. maddesinde, "Bu Ydnetmeli$in amacl;
yonetmelik kapsamrna giren muhtemel patlayrcr ortamda kullanrlan teQhizatln ve koruyucu
sistemlerin gLivenli olarak piyasaya arzr iqin gerekli emniyet kurallarl ile uygunluk
degerlendirme prosediirlerine iligkin usul ve esaslart belirlemektir." hiikmu'
"Tanrmlar" ba$Ilkh 4. maddesinde,
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Muhtemel patlayrcr ortam: Konumu

ve igletme gartlan nedeniyle patlaytct
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u帯
ねりo薇 atta由 回 b耐¨
¨
…
1薦1器 ミ
肛
Yё netme ikte te9hizat" olarak ifade ed‖ ecektir Ayrl ayri veゝ
皐 詳‖
aktan lmasr,depolanmast, Olgtilmesi, kontrolu ve donugturLilmesi igin v6il
i$lenmesi igin kullan,lacak olan ve muhtemel tutugma kaynaklart ile patlarhala
IJ
O Mtllltemd

,ヵ
'´

.、 二

,)｀

2解
UYAP Biヽ

in〕

Sヽ temh〕 de yer alan bu dokumana http rvatandas uyap goV tr adre●

nden jivcofa‑8kMf917‑v3UIdSh― grVVY=kOdu ilc crヽ

cbil]も iliZ

t.u.
nAtrtc-r'Av
,! , v ,
,
e
^
^
,NYEDiNCi DAiRE
ilsas No : 7015i14288
makineler, donanrm, sabit veya seyyar cihazlar, kumanda aksamlan ile cihazlart ve algllama
veya koruma sistemlerini.

h) TeEhizat gruplan ve kategorilerj: Gerekli koruma seviyesini tantmlayan teEhizat grup
ve kategorileri Ek l'de agrklanmrg olup;
1) l. Grup teEhizat: Madenlerin yeraltr bolijmlerinde kullanrlacak teghizatlar igin geQerli
olanlan ve bu tip madenlerin grizu gazt velveya yanrcr tozlar taraftndan muhtemel tehlike
olugturabilecek yerustu tesislerinde kullanllan pargalarl,
ifade eder." hi.ikmtine yer verilmigtir.

Anrlan Yonetmelikle, teqhizat, emniyet cihazlarr, kumanda cih'azla

ve

ayarlama

donanrmlan, aksamlar ve koruyucu sistemlerinin Yonetmelikte belirtilen gartlart yerine getirmesi
gerektigi duzenlenmigtir. Dioer taraftan s6z konusu Yonetmelikte, uygunluk deQerlendirme
prosedurlerine iligkin hususlar belirlenmigtir.

ve

Dosyantn incelenmesinden, Qalr$ma ve Sosyal Guvenlik BakanhQr'ntn 2410412015 tarih
4325 sayrh yazrsr izerine, 4703 sayrh Kanun'un 5. maddesine gore, Bakanlar Kurulu'nca

altnan 1310712015 tarih ve 2015/7966 sayrh karann iptali istemiyle bakrlan davanln a9rldr0l
anlagrlmaktad rr.

"Yetki", idari iglemin temel unsurlarrndan olup, idari makamlarrn yetkileri kamu dUzenine
iligkindir. Bu itibarla, yetkili makamlar tarafrndan tesis edilmeyen iglemlerin hukuka ayklrt

olacagl kugkusuzdur. Ancak, trronlere iligkin teknik duzenlemelere yonelik hususlarda,
duzenlemeler yapmaya, stntrlamalar getirmeye ve istisnalar tanrmaya Bakanlar Kurulu yetkili
oldu0undan, dava konusu iglemde yetki yonunden hukuka ayktnllk bulunmamaktad tr.
Muhtemel patlayrcr ortamda kullanrlan teghizatrn ve koruyucu sistemlerin gUvenli olarak
piyasaya arzt igin gerekli emniyet kurallarr ile uygunluk degerlendrrme proseditrlerine iligkin
usul ve esaslarr belirlemek amacryla yirriJrlukte bulunan "Muhtemel Patlaytcr Ortamda
Kullanrlan Teghizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili YonetmeliQin" uygulanmastntn, dava konusu
Eakanlar Kurulu karan ile otelendi$i anlagrlmaktad rr. Zira dava konusu iglemle, gtizu gazt

ve/veya yanlcr gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayrcr ortama sahip yeraltl komiir
ocaklan ile bu tip madenlerin yerrlstu tesislerinde bulunan teghizat ve koruyucu sistemlerden,
"Muhtemel Patlaytcl Ortamda Kullanrlan TeEhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yonetmelik
(94/9/AT)"te belirtilen l. Grup Teqhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandtrtlmamtg
olanlann anrlan YOnetmelik htiki]mlerine uygun teghizat ve koruyucu sistemlerle en geq
3111212019 tarihine kadar degigtirilmesi, bu degigiklik yapthncaya kadar sdz konusu teqhizat ve
koruyucu sistemlerin ikl yrl igerisinde bu alanda akredite uygunluk de$erlendirme kuruluglartna
incelettirildikten sonra kullanrlmaya devam edilecegi ve bu inceleme i9i yaprlrncaya kadar da
soz konusu teghizat ve sisiemlerin kullantlmaya devam edileceoi ongoriilmuqtur.
Dava konusu karann; ilgili yonetmelikte yeraltr kom0r ocaklart ile bu tip madenlerin
yerilstit tesislerinde bu tesislerin faaliyette bulunabilmesi igin ahnmast gereken onlemler ve

yaprlmasr gereken iglemlerin yerine getirilmemesi ya da eksik btraktlmasl nedenjyle, bu
tesislerin bir ktsmrnda meydana gelen ve insan hayatrnr olumsuz etkileyen olaylai Uzerine
alrndrSr ancak bu kararla yonetmeligin 6ngOrduOr.i ytlki.rmlLllukler yerine getirilmeden bu!
tesislerin faaliyetine d€\r'am etmesine izin verildiQi, ayrtca bu karartn insan.lsbglr$r, can:ve mai,
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guvenliOi, hayvan ve bitki yagam ve sa0lt0t, gevre ve tuketicinin korunmast yonlerinden
muhtemel patlaytcl ortamda kullantlan leQhizatrn ve koruyucu sistemlerin gLlvenli olarak
piyasaya arzr igin gerekli emniyet kurallaflnt engelleyecek nitelikte oldu0u anlaqllmaktad rr.
Dairemizce ahnan 04/03/2016 tarihli ara kararr gereSi davalr rdarece verilen dilekge ile
savunma dilekqesinde yaprlan agrklamalarda, grizu gazr velveya yanrct gazlat veya lozlar
nedeniyle muhtemel patlaytct ortama sahip yeraltr komur ocaklan ile bu tip madenlerin ),ertlstii
tesislerinde bulunan teghizat ve koruyucu sistemlerden, "Muhtemel Patlaylcl Ortamda
Kullanrlan Teghizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yonetmelik (94/9/AT)"te belirtilen l. Grup
Teghizat kategorisine uygun olarak sertifikalandrnlmam r9 olanlartn anrlan Yonetmelik

hukiimlerine uygun teghizat ve koruyucu sistemlerle degigtirilmesi hususunda 3111212019
tarihine kadar uzunca bir stire tanrnmasrnr hakh kllacak nedenler belirtilmemigtir. Ote yandan,
tllkemizde 3 (UA) adet oldugu belirtilen akredite uygunluk deoerlendirme kuruluglartntn, yine en
az 2OO adel olduQu ifade edilen maden ocaklarrndaki inceleme igini yapabilecek yeterlilikte
bulunup bulunmadr0rnrn ortaya konulamadrSr gOrtilmektedir.

Dava konusu Bakanlar Kurulu karan ile, ilgili mevzuat ve standartlara gore soz konusu
teqhizat ve koruyucu sistemlerin temel guvenlik gereklerini kargrladtQtna ve igyerinde
kullan rlabilecegine dair verilmesi ongorulen "Durum Tespit ve Deoerlendirme Raporu"nun bu

alanda akredite uygunluk degerlendirme kurulugu tarafrndan dUzenlenebilece!i hususunun
belirtilmesi ve " her tiirtii sorumluluQun" igverende olmasl yolundaki duzenlemeyle' yetkili
kuruluglarrn piyasa gdzetimi ve denetimi gorevinin ortadan kaldrnlmastna ya da otelenmesine
olanak bulunmamaktad lr. Zira yetkili kuruluilarln, LirLinlerin piyasaya arzl veya da0ltlml
agamastnda veya iirunler piyasada iken ilgili teknik diizenlemeye uygun ve guvenli olup
olmadrQrnrn gozetimi ve denetimine, bunun sonucunda altnacak onlemlere yonelik gorevleri
bulunmaktadrr.
Aqrklanan nedenlerle, 2577 sayfi idari Yargtlama Usulti Kanunu'nun 27. maddesinde
ongorulen gart,ar gergeklegtiginden, dava konusu iglemin YURUTMES|NiN

DURDURULMASINA, kararrn tebligini izleyen gunden itibaren 7 (yedi) gtln igerisinde Dantgtay
idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu agrk olmak Uzere, 06/06/2016 tarihinde obirliliyle karar
verildi.

