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03/09/2008 tarihli ve 2008/DK-13/514 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Telsiz ve 
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmeliğin Uygulama Usul ve Esasları’nın 18’inci maddesinin değiştirilerek Ek’teki 
hükmün kabul edilmesi hususuna karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK 
 
Deneylerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve alınacak önlemler 
MADDE 18 — (1) Yetkili birim, uygulanacak testleri, testlerde ölçülecek değerleri ve test 

edilecek numune sayısını; cihazın insan sağlığı ve güvenliğine etkilerini, cihazla ilgili risk 

değerlendirmelerini ve cihazın özelliklerini dikkate alarak TTTE Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinde yer alan temel gerekler ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde belirleyebilir. 

(2) Uygulanacak testlerde, temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış Avrupa standartları 

veya bu standartlara dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standartlar veya söz konusu 

standartların ilgili bölümleri esas alınır. 

(3) Cihaza ait numunelerin test sonuçlarına bağlı olarak cihazın testi geçip geçemediği 

yetkili birim tarafından aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

a) Test edilen numunenin laboratuar tarafından hazırlanan test sonuç formuna göre testten 

kalması durumunda, söz konusu numunenin test raporları incelenir. İnceleme neticesinde test 

sonucunun ölçüm belirsizliği dâhilinde olduğunun belirlenmesi halinde numunenin testi geçtiği 

kabul edilir.  

b) Test edilen üç adet numuneden en az ikisinin aynı teste ilişkin sonucunun uygun 

olmaması halinde cihazların söz konusu testi geçemediği kabul edilir. 

c) Üçten daha az sayıda numunenin test edilmesi halinde, bir adet numunenin ilgili test 

sonucunun uygun olmaması durumunda cihazların söz konusu testi geçemediği kabul edilir. 

(4) Test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda cihazda herhangi bir olumsuzluk 
tespit edilmemesi halinde test edilen numuneler, üretici/ithalatçı/yetkili temsilciye iade 
edilir.  

(5) Test sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine; SAR testinden kalan veya LVD testlerinin 

güvenlik ile ilgili alt testlerinden kalan ve bununla birlikte insan sağlığı ve güvenliği açısından 

kabul edilebilir ölçülerin üzerinde risk taşıdığı değerlendirilen cihazlarla ilgili olarak 19 uncu 

madde hükümleri uygulanır. 

(6) Test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda; EMC, RF veya TBR testlerinden kalan 

veya LVD testlerinin güvenlik ile ilgili olmayan alt testlerinden kalan ancak insan sağlığı ve 

güvenliği açısından risk taşımayan veya asgari düzeyde risk taşıdığı değerlendirilen cihazlarda 

bulunan teknik aykırılığın niteliği dikkate alınarak aşağıdaki işlemlerden biri veya birkaçı 

uygulanır: 

 a) Cihazların üreticisi, ithalatçısı veya yetkili temsilcisinin ihtar edilmesi, 

 b) Cihazların üretici, ithalatçı veya yetkili temsilcisi hakkında Kanunun 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanması, 

 c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasaya arzının yasaklanması,  

 d) Piyasaya arz edilen, piyasada ve/veya tüketicilerde bulunan cihazların üreticisi, 

ithalatçısı veya yetkili temsilcisinin tarafından makul bir süre içerisinde toplatılması. 

(7) Kurum tarafından toplatılmasına karar verilen cihazları Kurumun belirlediği süre 

içerisinde toplatmamak suretiyle teknik düzenlemelere aykırı cihazların piyasada ve/veya 

tüketicide bulunmasına neden olan kişiler hakkında 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen idari para cezası, 5809 sayılı EHK’nın 60 ıncı 

maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılarak uygulanır. 

 (8) Üreticinin, piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan cihazlardaki teknik uygunsuzluğu 

gidermesi ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma sunması halinde Kurum tarafından numune 

alınarak teste tabi tutulur. Test sonuçlarına göre teknik uygunsuzluğun giderildiğinin tespit 

edilmesi halinde cihazın piyasaya arzına izin verilir. 

(9) Bu madde hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında idari işlem tesis 

edilmemiş olan cihazlara ilişkin test sonuçları da bu madde hükümlerine göre değerlendirilir. 

 


