
                                           
 

 

İÇ TESİSAT VE SERVİS HATLARI SERTİFİKASI BAŞVURUSUNDA SUNULMASI 

GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 

 

 Tüzel kişilerden istenecek belgeler; 
 

1-İç tesisat ve servis hatları başvuru dilekçesi. 

 

2- Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki şirket 

merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon,  faks  ve  elektronik  posta  

bilgileri, 

 

3- Doğalgaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da 

bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı: 

 

4- Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti 

ya da; 

 

a) Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti. 

 

b) Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı 

sureti. 

 

5- Şirket ortağı veya çalışanı Makine Mühendisine ait Makine Mühendisleri odasından 

alınmış onaylı doğalgaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca 

onaylanmış uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan yada 

üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğalgaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi 

 

(Şirket ortağı veya çalışanı Makine Mühendisine ait yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte 

veya noter onaylı sureti ile akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğalgaz iç tesisat yetkili 

mühendis belgesi) 

 

6- Belgeleri sunulan personelden çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en 

son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş 

Bildirgesinin üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti. 

 

7-Şirket temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri. 

8-İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi 

9- Doğalgaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları , iş bitirme ve iş durum 

belgeleri. 

 

10- Faliyet konularına göre temin edilecek belgeler; 



10.1-Müşavirlik –Kontrol –Denetim 

 

Şirketin doğalgaz iç tesisatı veya doğalgaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri yada 

şirket ortağı veya çalışanı mühendisin doğalgaz iç tesisatı veya doğalgaz tesisi yapımında 

çalıştığına dair referans belgeleri. 

 

10.2-İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım 

 

a)3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık 

Ustalık Belgesi 

 

b)Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince 

verilen çelik boru kaynakçı sertifikası yada 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 

düzenlenmiş Kaynakçılık ustalık belgesi 

 

(Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45° eğimli) kaynakçı sertifikası 

(Çelik servis hattı için) 

 

10.3-Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım 

 

a) Polietilen boru kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için) 

 

(Akredite edilmiş kuruluşlarca verilmiş Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet 

elektrofüzyon) kaynakçı belgesi (Polietilen servis hatları için) 

 

b) Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince 

verilen çelik boru kaynakçı sertifikası yada 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 

düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi (çelik servis hattı için) 

 

(Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45° eğimli) kaynakçı sertifikası 

(Çelik servis hattı için) 

 

11- Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

 

 
 

Açıklamalar; 

 

1. Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl 

veya ilgili kişi/kuruluş yada noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin 

edilir. 

 

2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde 

yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, 

şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları 

işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı  

veya  sanayi tesisleriyle ilgili iş deneyim belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti temin edilir. 

 

3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler sertifika başvurularından önce 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Türkiye’de şirket kurarak veya şube açarak 

tescil olunur. Bu kişiler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelere ilişkin yurt dışından temin 

edilecek belgeler, ilgili  ülkenin  yetkili  makamlarınca veya  Türkiye'nin  söz konusu ülkedeki 



konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 

16/9/1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve 

belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir. 

Tercümelerin yurt dışında yapılması halinde Türkiye’nin söz konusu ülkedeki 

konsolosluğunca onaylanır. 

 

4. Firma sahibi veya şirket ortağına ait yüksek öğrenim belgesi sunulması halinde bu 

kişiye ilişkin sosyal güvenlik belgesi istenmez. 

 

5. Bir dağıtım şirketine yapılan sertifika başvurusunda sunulan personel belgeleri bu 

sertifika sona erdirilmeden diğer bir dağıtım şirketine yapılan sertifika başvurusunda 

kullanılamaz. 


