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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti

Belgesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve

pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“i) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına

uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden

kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik

posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönet-

meliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak

anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorun-

dadırlar.

(2) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu so-

rumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak

veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üze-

rinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

“(2) Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde

yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın

(b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-

rük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2014 29029
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Ticaret Bakanlığından:

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Son-

rası Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve

pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına

uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden

kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik

posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüke-

ticiye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorun-

ludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak

veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü

servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri sak-

layıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2014 29029

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2020 31037
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Ticaret Bakanlığından:

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma

ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.  

“Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya

ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim

için gerekli bilgilendirmeler yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.  

“ı) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm

yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin gün-

cel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi

Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-

rük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2014 29029
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin

ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca

çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar

Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönet-

meliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez

ve taşra teşkilatındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu

Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine

doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst di-

siplin amiri de buna göre tespit edilir.

(3) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin di-

siplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. Disiplin cezasını gerektiren fiil veya

halin işlendiği anda personelin görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirle-

ridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Kanun, 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 20/1/1995 tarihli ve 22177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

(2014/53/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun

olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi

işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme ku-

ruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet ve kamu güvenliği, savunma ve Devletin ceza

hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel amaçlı ekipmanlar ile Ek–1’de belirtilen ekip-

manlar hariç tüm telsiz ekipmanlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz ekipmanlarına 5 inci maddenin birinci fıkra-

sının (a) bendinde belirtilen hususlar hariç 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik

(2014/35/AB) hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 2 nci, 6 ncı, 53 üncü ve 60 ıncı maddeleri, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5/3/2020

tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal

veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel

düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) CE işareti: Bir ürünün CE işaretinin konulmasını öngören 16/12/2011 tarihli ve

2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği ve

CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin ilgili diğer mevzuatın bütün kurallarına uygun olduğunu

gösteren işareti,

ç) Dağıtıcı: Bir telsiz ekipmanını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran,

imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Elektromanyetik bozulma: İstenmeyen sinyal ya da yayılma ortamında bir değişim

gibi telsiz ekipmanının performansını düşürebilen elektromanyetik etkiyi,
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e) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ürünün iktisadi işletmeciye geri

getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

f) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının nihai kullanıcısı tarafından ilk kez kullanımını,

g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,

ğ) İmalatçı: Bir telsiz ekipmanını imal eden veya tasarımını ya da imalatını yaptıran ve

kendi adı veya ticari markasıyla pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) İthalatçı: Bir telsiz ekipmanını ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik

gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

k) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliye-

tinde bulunmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen

esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uy-

gunluk değerlendirme kuruluşu ile AB ülkeleri tarafından atanan veya AB tarafından kabul

edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını,

l) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün gü-

venliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında

yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri

ve alınan tedbirleri,

m) Piyasada bulundurma: Bir telsiz ekipmanının ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya

bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

n) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulunmasını engellemek

için alınan her türlü tedbiri,

o) Piyasaya arz: Bir telsiz ekipmanının piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ö) Radyo dalgaları: Yapay bir kılavuz olmaksızın uzayda yayılan 3000 GHz altında fre-

kanslara sahip elektromanyetik dalgaları,

p) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri,

işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, eti-

ketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından birini veya birkaçını belirten ve

uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

r) Teknik özellikler: Telsiz ekipmanının karşılaması gereken teknik gerekleri gösteren

dokümanı,

s) Telsiz arayüzü: Radyo spektrumunun mevzuat ile belirlenmiş kullanımı için teknik

özelliklerini,

ş) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak kullanıl-

dığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan elek-

trikli veya elektronik ürünü,

t) Telsiz ekipmanı sınıfı: Bu Yönetmelik kapsamında benzer olduğu düşünülen telsiz

ekipmanlarının ve bunlarda kullanılan telsiz arayüzlerinin belirli kategorilerini tanımlayan sı-

nıfı,
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u) Telsiz iletişimi: Radyo dalgaları aracılığıyla yapılan iletişimi,

ü) Telsiz tespiti: Radyo dalgalarının yayılım özelliği vasıtasıyla bir nesnenin konumu-

nun, hızının ve/veya diğer özelliklerinin tespitini veya bu parametreler ile ilgili bilgilerin elde

edilmesini,

v) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi ya da kuruluşun be-

lirlenen koşulları yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâ-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

aa) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen Avrupa standardını,

bb) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki belirli yükümlülüklerini

onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilen Türkiye’de

yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

cc) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini

veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme

hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik

girişimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Telsiz ekipmanları;

a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elek-

trikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)’in 5 inci maddesinde belirtilen emniyet ge-

reklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korun-

ması,

b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik

Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’nde belirlenen şekilde ve yeterli seviyede elektroman-

yetik uyumluluk,

şartlarını sağlayacak şekilde imal edilir.

(2) Telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo spektru-

munu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte imal edi-

lir.

(3) Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri

karşılayacak şekilde imal edilir:

a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.

b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.

c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.

ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke kaynak-

larının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir seviyede

bozulmasına sebep olmaz.
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d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak

için tedbirler içerir.

e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler.

f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler.

g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri

destekler.

ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların

yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.

(4) Kurum, üçüncü fıkrada belirtilen temel gereklerin belirli kategoriler veya sınıflar

dâhilindeki ekipmanlara uygulanması amacıyla alınan Komisyon kararlarını çıkaracağı düzen-

lemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanları ve yazılımlarının uyumluluğuna ilişkin bilgilerin sağlanması

MADDE 6 – (1) Telsiz ekipmanı ve bu ekipmanda kullanılan yazılımın imalatçıları,

telsiz ekipmanları ve bunların amaçlandığı şekilde kullanılmasına imkân sağlayan yazılım

uyumluluğunun 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğuna ilişkin bilgileri Kuruma

sunar. 20 nci madde uyarınca gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirmede elde edilecek

bu bilgiler, Ek–6’da belirtilen unsurları içeren uygunluk beyannamesi şeklinde verilir. Söz ko-

nusu bilgiler, telsiz ekipmanları ile yazılımlarının özellikli kombinasyonlarına bağlı olarak,

telsiz ekipmanları ve yazılımlarını tam olarak tanımlar ve güncel halde tutulur.

(2) Kurum; birinci fıkrada belirtilen gereğin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki

ekipmanlara uygulanması ve söz konusu ekipmanlar için operasyonel kurallar koyan eylemlerin

uygulanmasına yönelik alınan Komisyon kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde

uygular.

Bazı kategorilerdeki telsiz ekipman tiplerinin kaydedilmesi

MADDE 7 – (1) İmalatçılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere düşük seviyede

uygunluk gösteren belirli kategorilerdeki telsiz ekipmanı tiplerini, bu kategorilerdeki telsiz

ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce dördüncü fıkrada atıfta bulunulan merkezi bir sisteme

kaydeder. İmalatçılar, söz konusu ekipman türlerini kaydederken; teknik dosyanın Ek–5’in bi-

rinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kısımlarında belirtilen unsur-

larını veya haklı bir gerekçe olması halinde Ek–5’te belirtilen tüm unsurları sağlar. İmalatçılar,

kaydedilen her bir telsiz ekipman tipine Komisyon tarafından verilen kayıt numarasını, piya-

saya arz ettikleri telsiz ekipmanlarına iliştirir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen hususlara ilişkin telsiz ekipmanlarının ilgili olduğu ka-

tegorileri belirleyen Komisyon kararları, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçeve-

sinde uygulanır.

(3) İkinci fıkra uyarınca kategorileri belirlenmiş olan telsiz ekipmanı üzerine kayıt

numarasının iliştirilmesi ile kayıt işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Komisyon tarafından be-

lirlenen kurallar, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

(4) Komisyon tarafından imalatçıların kullanımına sunulan ve gerekli bilgileri kaydetme

imkânı sağlayan merkezi sistem, gizli bilgi niteliğinde olan bilgilere erişimin uygun şekilde

kontrol edilmesini sağlar.
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Piyasada bulundurma

MADDE 8 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz cihazlarının piyasada bu-

lundurulması için gerekli önlemleri alır.

Hizmete sunma ve kullanım

MADDE 9 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun olarak kurulan, bakımı yapılan

telsiz ekipmanlarının kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldıkları durumlarda hizmete

sunulmasına ve kullanılmasına izin verir. Kurum; milli frekans planına, Ulaştırma ve Altyapı

Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve politikalara ve elektronik haberleşme hizmetlerinde

kullanılan radyo frekans yönetimine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile sadece rad-

yo spektrumunun verimli ve etkin bir şekilde kullanımı, zararlı elektromanyetik girişimin ön-

lenmesi, elektromanyetik bozulmanın önlenmesi veya kamu sağlığı ile ilgili sebeplerden dolayı

telsiz ekipmanlarının hizmete sunulması ve/veya kullanımına ilişkin ek gerekler getirebilir.

Telsiz arayüz özelliklerinin bildirimi ve telsiz ekipman sınıflarının belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Kurum, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yö-

netmelikte belirlenen usul uyarınca;

a) Uyumlaştırılmış radyo spektrumu ile ilgili yayımlanan mevzuata uygun olan telsiz

arayüzleri,

b) İkinci fıkraya göre yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ülke genelinde kısıtlama ol-

maksızın hizmete sunulabilen ve kullanılabilen telsiz ekipmanlarına karşılık gelen telsiz ara-

yüzleri,

hariç olmak üzere düzenlemesini planladığı telsiz arayüzlerini, Komisyona iletmek üze-

re Ticaret Bakanlığına bildirir.

(2) Kurum; telsiz arayüzleri ve bir telsiz ekipmanı sınıfının tahsis edilmesi arasında

denklik oluşturan AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Komisyon kararlarını, çıkaracağı dü-

zenlemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanlarının serbest dolaşımı

MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının

piyasada bulundurulmasına engel olmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, imalatçısı tarafından piyasaya arz

edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağına ilişkin görünür bir işaretin iliştirilmesi kaydı ile

fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir. Telsiz ekipmanla-

rının sergilenmesi; zararlı elektromanyetik girişim, elektromanyetik bozulma, insanların veya

evcil hayvanların sağlığı, güvenliği ve mülkiyet ile ilgili riskleri engellemek için uygun tedbirler

alındığında gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İmalatçılar piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının 5 inci maddede

belirtilen temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder.
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(2) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının spektrum kullanımına yönelik ilgili mevzuatta

aranan gerekleri ihlal etmeden çalışabilecek şekilde imal edildiğini garanti eder.

(3) İmalatçılar, 24 üncü maddede belirtilen teknik dosyayı düzenler ve 20 nci maddede

belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. İmalatçılar, telsiz

ekipmanlarının uygulanabilir gerekleri karşıladığının uygunluk değerlendirme prosedürü ile

ortaya konulduğu durumlarda, AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(4) İmalatçılar, teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya

arz edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(5) İmalatçılar, seri üretimde uygulanan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu garanti

eder. Uygunluğu beyan edilen telsiz ekipmanlarının tasarımında veya niteliklerindeki değişik-

likler ile uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer teknik özelliklerdeki değişiklikler dikkate

alınır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak nihai kullanıcıların

sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini

gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde cihazlara ilişkin şikâyetlerin, uygun ol-

mayan ve geri çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(6) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının tip, parti veya seri numarası

veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin cihazın üzerinde taşımasını

veya cihazın boyutunun ya da yapısının buna uygun olmaması durumunda gerekli bilgilerin

ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(7) İmalatçılar ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini

telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna izin vermediği

durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak

üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketiciler ile diğer son kul-

lanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(8) İmalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatla-

rının Türkçe olarak verilmesini sağlar. Talimatlar, telsiz ekipmanının kullanım amacına uygun

olarak kullanılması için gerekli bilgileri içerir. Mezkûr bilgiler, uygulanabilir olduğu durum-

larda telsiz ekipmanlarının istenildiği şekilde kullanımına imkân tanıyan yazılım da dâhil olmak

üzere aksesuarlar ve bileşenlere dair açıklamaları içerir. Her türlü etiketlemenin yanısıra mezkûr

talimatlar ve güvenlik bilgileri açık, anlaşılır ve okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca telsiz ci-

hazlarının telsiz dalgaları yayması durumunda mezkûr bilgilere;

a) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandı,

b) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandında iletilen azami çıkış gücü,

dâhil edilir.

(9) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının her bir parçası için AB uygunluk beyanı kopyası

veya kısa AB uygunluk beyanı ile birlikte verilmesini sağlar. Kısa AB uygunluk beyanının ve-

rildiği durumlarda AB uygunluk beyanının tam metninin yer aldığı internet adresi belirtilir.

(10) Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iz-

nine tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın veya iznin uygulandığı ülkelerin ya da coğrafi

bölgelerin bilgisi ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında 17 nci maddede dü-

zenlendiği şekilde yer alır. Kurum, Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde

uygular ve 17 nci maddede gerekli değişiklikleri yapar.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295



(11) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olma-

dığını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek

veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri alır. İmalatçılar, telsiz ekipmanının risk ta-

şıması durumunda Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici ön-

lemler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(12) İmalatçılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uy-

gunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İn-

gilizce olarak Kuruma sunar. İmalatçılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya

arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle

ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

Yetkili temsilciler

MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir belge ile yetkili temsilci atayabilir. 12 nci mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile üçüncü fıkrasında belirtilen teknik belgeleri

hazırlama sorumluluğu yetkili temsilcilere devredilemez.

(2) Yetkili temsilci imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Yetkili temsilciye yetki belgesinde asgari aşağıda belirtilen işlemler için yetki verilir:

a) Teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz edilme-

lerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza etmek.

b) Kurum talebine istinaden, telsiz ekipmanlarının uygunluğunu göstermek için gereken

tüm bilgi ve belgeleri sağlamak.

c) Yetkili temsilcinin yetki belgesi kapsamına giren telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği

risklerin ortadan kaldırılması için Kurumla iş birliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) İthalatçılar sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz ekipmanlarını piya-

saya arz eder. 

(2) İthalatçılar; telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce imalatçının, 20 nci mad-

dede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün gerçekleştirdiğini ve telsiz

ekipmanının radyo spektrumunun kullanımına ilişkin uygulanabilir gerekleri ihlal etmeden

Türkiye’de veya en az bir AB üyesi ülkede çalıştırılabilecek şekilde imal edildiğini garanti

eder. İthalatçılar, imalatçı tarafından teknik belgelerin hazırlanmasını, telsiz ekipmanının CE

işaretini taşımasını ve 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında atıfta bu-

lunan bilgi ve belgelerle birlikte verilmesini ve imalatçının 12 nci maddenin altıncı ve yedinci

fıkralarında belirtilen gereklere uygun hareket etmesini sağlar. İthalatçılar, 5 inci maddede be-

lirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya

arz edemez. Ayrıca telsiz ekipmanının risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya

ve Kuruma bildirir.

(3) İthalatçı, ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini

telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna izin vermediği

durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İthalatçı ile irtibat sağlamak

üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketiciler ile diğer son kul-

lanıcılar tarafından kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.
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(4) İthalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatla-

rının Türkçe olarak verilmesini sağlar.

(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye

koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını

temin eder.

(6) İthalatçı, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak nihai kullanıcıların

sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini

gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde cihazlara ilişkin şikâyetlerin, uygun ol-

mayan ve geri çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçı, piyasaya arz ettiği telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını

bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde ya da uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi

durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli

düzeltici önlemleri alır. İthalatçı, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, özellikle

uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili

her türlü bilgiyi verir.

(8) İthalatçı, teknik dosya ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını, telsiz ekipmanının

piyasaya arz edilmesini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(9) İthalatçı, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun-

luğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İngilizce

olarak Kuruma sunar. İthalatçı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri

telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle ilgili Ku-

rum ile iş birliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundururken bu Yönetmelik

kapsamında belirlenen gereklere göre hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundurmadan önce ekipmanın CE işaretini

taşıdığını, bu Yönetmeliğin gerektirdiği belgeler, kullanım talimatları ve güvenlik bilgilerinin

Türkçe olarak telsiz ekipmanı ile birlikte verildiğini, imalatçının ve ithalatçının 12 nci maddenin

ikinci fıkrası ile altı ila onuncu fıkralarında ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bulunan

gereklere uyduğunu onaylar. Dağıtıcılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun ol-

mayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Telsiz ekipmanının

risk teşkil etmesi halinde dağıtıcı, Kurum ile birlikte üretici veya ithalatçıyı ayrıca bilgilendir-

melidir.

(3) Dağıtıcılar, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye

koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını

temin eder.

(4) Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olma-

dığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan

çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri alır. Dağıtıcılar, telsiz ekipmanının

risk taşıması durumunda Kuruma; özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici

önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.
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(5) Dağıtıcılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uy-

gunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İn-

gilizce olarak Kuruma sunar. Dağıtıcılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz

ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle ilgili

Kurum ile iş birliği yapar.

İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 16 – (1) Telsiz ekipmanlarını, kendi ticari adları veya ticari markaları altında

piyasaya arz eden veya piyasaya arz edilen bir ekipmanı bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkile-

yecek şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar imalatçı olarak değerlendirilir ve imalatçıların

12 nci madde kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olur.

Ambalajda kısıtlama ve kullanım iznine dair bilginin sunulması

MADDE 17 – (1) 12 nci maddenin onuncu fıkrasında yer verilen kısıtlama ve kullanım

izni bilgileri aşağıdaki şekilde sunulur:

a) Telsiz ekipmanının ambalajına görünür ve okunaklı olarak; Ek–8’de yer verilen şe-

kilde bir piktogram veya Türkçe ya da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anla-

yabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde “Kısıtlamalar veya izinler” ifadesi, arkasından

kullanım kısıtlaması veya izinlerin bulunduğu ülkelerin Ek–9’da belirtilen kısaltmaları yazı-

lır.

(2) Telsiz ekipmanının hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya telsiz ekip-

manının kullanım iznine tabi olması halinde, telsiz ekipmanına eşlik eden belgeler; Türkçe ya

da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği

bir dilde, kısıtlamalar ve izinlerin uygulandığı devletleri, coğrafi bölgelerin bilgisini, devletler

ile coğrafi bölgelerde uygulanabilir olan kısıtlamalar ve izinlerin türünü de içerir.

İktisadi işletmecilerin bilgileri

MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeciler, telsiz ekipmanlarını tedarik ettiği veya kendi-

lerine tedarik eden iktisadi işletmecilere ait bilgileri, ekipmanların tedarik tarihinden sonraki

10 yıl süre ile muhafaza eder ve talep üzerine Kuruma bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telsiz Ekipmanlarının Uygunluğu

Telsiz ekipmanlarının uygunluk karinesi

MADDE 19 – (1) Uyumlaştırılmış standartlara uygun telsiz ekipmanlarının, 5 inci mad-

dede belirlenen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 20 – (1) İmalatçı, 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamak ama-

cıyla telsiz ekipmanının uygunluk değerlendirmesini yapar. Uygunluk değerlendirmesi, 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen temel gerekler için telsiz ekipmanının amaç-

lanan bütün çalışma koşullarını ve makul olarak öngörülebilecek şartları da dikkate alır. Telsiz

ekipmanının farklı yapılandırmalarda olabileceği durumlarda uygunluk değerlendirmesi telsiz

ekipmanının bütün olası yapılandırmaları için 5 inci madde de belirtilen temel gerekleri karşı-

layıp karşılamadığını doğrular.
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(2) İmalatçılar;

a) Ek–2’de belirtilen iç üretim kontrolü,

b) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe

uygunluk,

c) Ek–4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerinden herhangi birini kullanarak telsiz ekipmanının 5 inci maddenin birinci

fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olduğunu gösterir.

(3) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uyguladığında; telsiz ekipmanının 5 inci

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirir-

ken;

a) Ek–2’de belirtilen iç üretim kontrolü,

b) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe

uygunluk,

c) Ek–4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerden herhangi birini kullanır.

(4) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uygulamadıysa veya kısmen uyguladıysa

ya da bu tür uyumlaştırılmış standartlar söz konusu değilse, telsiz ekipmanının 5 inci maddenin

ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirirken;

a) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe

uygunluk,

b) Ek–4’te belirlenen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerinden herhangi birini kullanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 21 – (1) AB uygunluk beyanı 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin kar-

şılandığını ifade eder.

(2) AB uygunluk beyanı Ek–6’da belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenlenir

ve güncel halde tutulur. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının

AB uygunluk beyanı Türkçeye tercüme edilir. 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıf ya-

pılan kısa AB uygunluk beyanı, Ek–7’de belirlenen içeriğe uygun olarak düzenlenir ve güncel

halde tutulur. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının kısa AB

uygunluk beyanı Türkçeye tercüme edilir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan

telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanının tam metni ve Türkçe tercümesi, kısa AB uygun-

luk beyanında belirtilen internet adresinde yer alır.

(3) Bir telsiz ekipmanının AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla düzenlemeye

tabi olması durumunda, söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak tek bir AB uygunluk beyanı

hazırlanır. Söz konusu beyan ilgili düzenlemelerin isim ve yayım bilgilerini içerir.

(4) İmalatçılar, AB uygunluk beyanı düzenleyerek telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte

belirtilen gereklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

CE işaretinin genel ilkeleri

MADDE 22 – (1) CE işareti, “CE” İşareti Yönetmeliği ve CE işaretine ilişkin ilgili

mevzuatta belirtilen genel ilkelere tabidir.
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(2) Telsiz ekipmanlarının yapısının gerektirdiği hallerde, telsiz ekipmanına iliştirilen

CE işaretinin yüksekliği görünebilir ve okunabilir olarak kalması kaydıyla 5 mm’den az ola-

bilir.

CE işareti iliştirmek için kurallar ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası

MADDE 23 – (1) CE işareti, telsiz ekipmanının yapısından dolayı işareti iliştirmenin

mümkün olmadığı veya haklı bir gerekçe bulunduğu durumlar haricinde telsiz ekipmanına ya

da ekipmanın bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Aynı za-

manda ekipmanın ambalajına ise görünebilir ve okunabilir bir şekilde iliştirilir.

(2) CE işareti, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Ek–4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürü uygulandığında, onaylanmış

kuruluşun kimlik numarası, CE işaretinden sonra gelir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası,

CE işareti ile aynı yükseklikte olur. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, onaylanmış ku-

ruluşun kendisi ya da talimatları kapsamında imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından ilişti-

rilir.

(4) Kurum, CE işaretinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması

için gerekli tedbirleri alır, uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda ise gerekli müeyyide-

leri uygular.

Teknik dosya

MADDE 24 – (1) Teknik dosya, telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel ge-

reklere uygun olmasını sağlamak amacıyla imalatçı tarafından kullanılan araçların ilgili bütün

verilerini veya detaylarını içerir. Teknik dosya en azından Ek–5’te belirtilen unsurları içerir.

(2) Teknik dosya, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce hazırlanır ve güncel hal-

de tutulur.

(3) Teknik dosya ve herhangi bir AB-tip inceleme prosedürüyle ilgili yazışma, onay-

lanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde hazırlanır.

(4) Kurum imalatçı veya ithalatçıdan, teknik dosyanın birinci, ikinci veya üçüncü fık-

ralara uygun olmadığı ve bu şekilde telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gerek-

lere uygunluğunu doğrulamak için yeterli seviyede ilgili veri ya da araçları sunamadığı du-

rumlarda, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğu doğrulamak için masrafları ken-

dileri tarafından karşılanmak üzere Kurum tarafından kabul edilebilecek bir kuruluşa belirtilen

süre içerisinde test yaptırmasını isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

Bildirim

MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değer-

lendirme görevlerini gerçekleştirmek için görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracı-

lığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; uygunluk değer-

lendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden,
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uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, onaylanmış kuruluşların Komisyona ilet-

mek üzere Ticaret Bakanlığına bildiriminden ve bunların 31 inci maddeye uygunlukları da

dâhil olmak üzere denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilme usul ve esasları

MADDE 27 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile herhangi bir çıkar

ilişkisine girmez. 

(2) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin faaliyetlerinde objektifliğini

ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.

(3) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirilmesine ilişkin her ka-

rarın, değerlendirmeyi gerçekleştirenlerden farklı uzman kişiler tarafından verilmesini sağla-

yacak şekilde yapılanır.

(4) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği uygunluk değer-

lendirme ya da danışmanlık faaliyetlerini, ticari ya da rekabetçi bir temelde sunmaz veya sağ-

lamaz.

(5) Kurum, elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur.

(6) Kurum, görevlerini yerine getirmek için emrinde yeterli sayıda uzman personel bu-

lundurur.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 28 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi,

görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bunlar hak-

kındaki değişiklikleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler

MADDE 29 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak gö-

revlendirilmesi için bu maddedeki şartları sağlar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel

kişiliği haizdir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafsız olup, değerlendirdiği ürün ve kuruluş-

lardan bağımsızdır. Değerlendirdiği telsiz ekipmanlarının tasarımında, imalatında, tedarikinde,

montajında, kullanımında veya bakımında yer alan teşebbüsleri temsil eden meslek federasyonu

ya da iş birliğine ait bir kuruluş; bağımsızlığını ve menfaat çatışması içinde olmadığını ispat-

laması durumunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu olan bir uygunluk

değerlendirme kuruluşu, yöneticileri ve personeli; değerlendirdiği telsiz ekipmanını tasarlayan,

imal eden, tedarik eden, kuran, satın alan, sahip olan, kullanan ya da bakımını yapan taraf veya

bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri

için gerekli olan telsiz ekipmanlarının kullanımını veya söz konusu telsiz ekipmanlarının kişisel

amaçlar için kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle

sorumlu bir uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticileri ve personeli; telsiz ekipmanlarının

tasarımı, imalatı veya montajı, pazarlanması, kurulumu, kullanım ya da bakımına direkt olarak

dâhil olmaz veya bu faaliyetlere dâhil olan tarafları temsil edemez ve uygunluk değerlendirme
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faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin bağımsızlığı veya doğruluğu ile uyuşmazlık içerisinde olabi-

lecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu hüküm danışmanlık hizmetlerine de uygulanır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları; şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faali-

yetlerin, kendisinin gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve

tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve kuruluşun personeli, yüksek seviyede gerekli

teknik yeterliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetle-

rini yürütür ve söz konusu faaliyetlerin sonunda özellikle mali konulara ilişkin kararları alırken

her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da kişilerden ba-

ğımsız hareket eder.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek–3 ve Ek–4 ile verilen ve bunlarla ilgili onay-

lanmış görevlerini, bu görevlerin kendisi tarafından ya da kendi sorumluluğu altında gerçek-

leştirilmesi fark etmeksizin yürütebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme

kuruluşu, görevlendirilmiş olduğu her bir telsiz ekipmanı kategorisi ya da türü ile her bir uy-

gunluk değerlendirme prosedürü için her zaman aşağıdaki gerekli unsurları tasarrufunda bu-

lundurmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için uygun teknik bilgi ve tec-

rübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerinin şeffaflığını ve-

ya yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken

göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşu-

nun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı

sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz

konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate

alan, faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun

bir şekilde yerine getirmek için gerekli araçlar.

(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel aşağıdaki

özelliklere sahip olmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirilmiş olduğu uygunluk değerlen-

dirme faaliyetlerini kapsayan mesleki ve teknik eğitime.

b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi biri-

kimi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için uzmanlık vasıflarına.

c) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar

ve ulusal mevzuata uygun bilgi ve anlayışa.

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren AB-tip incelemesi belgeleri veya

kalite sistemi onayları, kayıtları ve raporlarını hazırlamaya ilişkin kabiliyete.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendi yöneticilerinin ve uygunluk değerlen-

dirme görevlerini yürütmekten sorumlu olan personelinin tarafsızlığını garanti eder. Uygunluk

değerlendirme kuruluşu yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmekten
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sorumlu personelin aldığı ücretler, yürütülen değerlendirmelerin sayısına veya sonuçlarına

bağlı değildir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, yürüttüğü değerlendirme faaliyetleri kapsa-

mında mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Kurum ile ilişkili olan işler hari-

cinde Ek–3 ve Ek–4 veya bunları geçerli kılan bir ulusal mevzuatın herhangi bir hükmü kap-

samında, görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği gözetir. Uy-

gunluk değerlendirme kuruluşu tarafından mülkiyet hakları korunur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri, telsiz ekip-

manları ve frekans planlaması alanındaki düzenleyici faaliyetler ve onaylanmış kuruluş koor-

dinasyon grubunun faaliyetlerine katılır ya da uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleş-

tirmekten sorumlu personelinin bunlarla ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlar ve grubun ça-

lışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk karinesi

MADDE 30 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AB Resmi Gazetesi’nde isim-

leri yayımlanmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya bunların bir bölümünde belirtilen

kriterlere uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, bu kuruluşun uygulanabilir uyumlaştırılmış

standartların bu gerekleri kapsadığı ölçüde 29 uncu maddede belirtilen gereklere uygun hareket

ettiği varsayılır.

Onaylanmış kuruluşun şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 31 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme ile ilgili belirli görev-

leri yüklenicilerine verdiği veya şube ya da temsilciliklerine başvurulduğu durumlarda, yükle-

nicilerin veya şube ya da temsilciliklerinin 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamasını

sağlar ve konu hakkında Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş; yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen gö-

revlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, sadece müşterinin bunu kabul etmesi halinde,

bir şube veya temsilcilik ya da yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, yüklenicileri veya şube ya da temsilciliklerine ve bunlar ta-

rafından Ek–3 ve Ek–4 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yeterlik değerlendirmesi

ile ilgili belgeleri Kuruma sunar.

Görevlendirilme başvurusu

MADDE 32 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak gö-

revlendirilmek istemesi halinde Kuruma başvurur.

(2) Görevlendirme başvurusu ile birlikte, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uy-

gunluk değerlendirme modülü veya modülleri ile bu kuruluşun yetkin olduğu telsiz ekipmanları

ile ilgili açıklamalar, eğer varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 29 uncu maddede belir-

tilen gerekleri karşıladığını kanıtlayan ulusal bir akreditasyon kurumu tarafından düzenlenen

bir akreditasyon sertifikası Kuruma sunulur.
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(3) Görevlendirme başvurusunda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun bir ak-

reditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, bu kuruluş Kuruma 29 uncu maddede belirtilen

gereklere uygunluğunun onaylanması, tanınması ve izlenmesi için gerekli olabilecek her türlü

belgeye dayalı kanıtı sunar.

Görevlendirme prosedürü

MADDE 33 – (1) Kurum, 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamış olan uygun-

luk değerlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.

(2) Kurum, görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB

üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi

kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modü-

lünün veya modüllerinin ve değerlendirmeye konu telsiz ekipmanının bütün detayları ile ku-

ruluşun yetkinliğine dair belgeleri içerir. 

(4) Kurum, bildirimin 32 nci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan akreditasyon

sertifikasına istinaden yapılmadığı durumlarda, uygunluk değerlendirme kuruluşunun yeterli-

ğini kanıtlayan belgeleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere gönderir

ve bu kuruluşun düzenli olarak izlenmesini ve 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamaya

devam etmesini temin edecek düzenlemeleri yapar.

(5) Görevlendirilmek için başvuru yapan kuruluş, akreditasyon belgesi kullanıldığı du-

rumlarda görevlendirildikten sonraki iki haftalık süre içerisinde, akreditasyonun kullanılmadığı

durumlarda ise görevlendirildikten sonraki iki aylık süre içerisinde sadece Komisyon ve AB

üyesi ülkeler tarafından bir itirazda bulunulmadığı hallerde onaylanmış kuruluş olarak faali-

yetlerini gerçekleştirebilir. Yalnızca bu uygunluk değerlendirme kuruluşları, Komisyon tara-

fından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Kurum tarafından onaylanmış kuruluş

olarak atanır.

(6) Kurum, görevlendirme ile ilgili her türlü değişikliği Ticaret Bakanlığı aracılığıyla

Komisyon ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluşların atanması

MADDE 34 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon ta-

rafından ilgili mevzuat uyarınca bir kimlik kayıt numarası atanır.

(2) Kurum, onaylanmış kuruluşlara verilen kimlik numaralarını ve görevlendirdiği faa-

liyetlerle birlikte onaylanmış kuruluşların bir listesini kamuya açık hale getirir.

Görevlendirmelerle ilgili değişiklikler

MADDE 35 – (1) Kurum, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun 29 uncu maddede be-

lirtilen gerekleri artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi

durumunda, fiilin önemine bağlı olarak görevlendirmeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletilmek üzere Ticaret Bakanlığını derhal bilgilendirir.

(2) Kurum, görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali durumunda ya

da görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, bu kuruluşa ait

dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dos-

yaların gerektiğinde bildirim ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kulla-

nılmak üzere muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.
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Onaylanmış kuruluşların yeterliğinin incelenmesi

MADDE 36 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun yeterliğiyle ya da bu kuruluşun

tabi olduğu gerekler ve sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürmesi ile ilgili şüphe duyarsa

veya bu tür bir şüphe duyulduğu kendisine bildirilir ise inceleme yapar.

(2) Kurum, Komisyonun talebi üzerine ilgili onaylanmış kuruluşun yeterliğinin devam

ettirilmesi veya görevlendirmeye esas bütün bilgileri sağlar.

(3) Kurum, soruşturma sırasında elde edilecek bütün önemli bilgilerin gizli tutulmasını

sağlar.

(4) Komisyon, onaylanmış bir kuruluşun görevlendirme işlemleri ile ilgili gerekleri

karşılamadığını veya bunları artık karşılayamaz hale geldiğini tespit ettiği durumlarda görev-

lendirmenin geri çekilmesi de dâhil olmak üzere gerekli düzeltici tedbirlerin gerçekleştirilme-

sini Kurumdan talep edebilir.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar Ek–3 ve Ek–4’te belirtilen uygunluk değer-

lendirme prosedürleri uyarınca uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük yaratma-

yacak ve orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini; ta-

ahhüt ettiği işin boyutu, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, ilgili telsiz ekipmanı

teknolojisinin karmaşıklığı ve üretim sürecinin sürekli veya seri/parti şeklinde olma niteliğini

dikkate alarak yürütür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları söz konusu işlemlerde, telsiz ekip-

manının bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve zorluk derecesini

göz önünde bulundurarak hareket eder. 

(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri veya ilgili

uyumlaştırılmış standartları ya da diğer teknik özellikleri karşılamadığını tespit etmesi duru-

munda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi veya

kalite sistemi onayı vermez.

(4) Onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme belgesinin veya kalite sistemi onayının ve-

rilmesini müteakip uygunluğun izlenmesi sürecinde telsiz ekipmanının uygun olmadığını tespit

etmesi halinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi

veya kalite sistemi onayını konunun önemine göre askıya alır ya da iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya gerekli etkiye sahip ol-

madığı durumlarda, konunun önemine göre AB-tip inceleme belgesi veya kalite sistemi onayını

kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşların kararlarına, 26/2/2004 tarihli ve 25385 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi

hükmü uyarınca itiraz edilebilir.

Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Kurumca görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar;

a) Ek–3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bir AB-tip inceleme belgesinin veya bir kalite

sistemi onayının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda,
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b) Görevlendirmenin kapsamını veya şartlarını etkileyen herhangi bir durumda,

c) Kurumun uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi talebinde,

ç) Talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve yüklenici ilişkileri de dâhil

olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri

ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak,

Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, Ek–3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bu Yönetmelik kap-

samında aynı kategorideki telsiz ekipmanlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme faa-

liyetlerini gerçekleştiren diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirmelerinin olumsuz

ve talep üzerine ise olumlu sonuçlarına ilişkin bilgileri sunar.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, Ek–3 ve Ek–4 kapsamında bilgi verme yükümlülüklerini

yerine getirir.

Tecrübe paylaşımı

MADDE 40 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşlara ilişkin ulusal tecrübe paylaşımının

gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 41 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği onaylanmış ku-

ruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlar. Kurum, bu Yönetmelik kapsamında

görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların, Komisyon tarafından oluşturulan sektörel onaylanmış

kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili temsilcileri aracılığıyla katılmalarını

temin eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa gözetimi ve denetimi 

MADDE 42 – (1) Kurum, telsiz ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri

ve bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin ikincil düzenlemeleri yapar.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler

MADDE 43 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz ekipmanını, insan sağlığı

ve güvenliği ile bu Yönetmelik kapsamında kamu yararının korunması hususunda risk teşkil

ettiğine dair yeterli sebebin bulunması halinde, söz konusu telsiz ekipmanı hakkında bu Yö-

netmelikte belirtilen bütün gerekleri karşılayan bir değerlendirme gerçekleştirir. İlgili iktisadi

işletmeciler, bu amaç doğrultusunda Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, söz konusu değerlen-

dirme sırasında telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığını tespit

etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmecilerden telsiz ekipmanını anılan gereklere uygun hale ge-

tirmek, telsiz ekipmanını piyasadan çekmek ya da riskin niteliği ile orantılı şekilde makul bir

süre içinde geri çağırmak üzere uygun tüm düzeltici işlemleri gecikmeksizin yapmalarını talep

eder. Kurum, yapılan bu işlemlere ilişkin ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(2) Kurum, risk teşkil eden telsiz ekipmanı ile ilgili uygunsuzluğun sadece Türkiye ile

sınırlı olmadığını değerlendirmesi halinde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden

almasını istediği tedbirler hakkında, Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletmek üzere, Ticaret

Bakanlığını bilgilendirir.
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(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü

düzeltici tedbirleri alır.

(4) İlgili iktisadi işletmeci, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici

tedbirleri almadığı takdirde Kurum, ürünlerin piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya

kısıtlanması ya da piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü uygun geçici tedbiri

alır. Kurum, bu önlemler hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ül-

keleri derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler; özellikle uygun olmayan telsiz ekipmanının ta-

nımı, telsiz ekipmanın menşei, iddia edilen uygunsuzluk durumunun özelliği ve içerdiği risk,

ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanlar ve alınan tedbirlerin özelliği ve sü-

resini belirlemek için gerekli olan veriler ile ilgili mevcut bütün detayları içerir. Kurum özellikle

uygunsuzluğun;

a) Telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılayamamasına

veya,

b) Bir uygunluk karinesinin verilmesini sağlamış olan ve 19 uncu maddede atıfta bu-

lunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklere,

bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.

(6) Kurum, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bil-

giye istinaden, ilgili telsiz ekipmanının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir

tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa iti-

razlarını, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki üç ay içinde, Komisyon

veya üye devletler tarafından itiraz edilmediği durumlarda bu tedbirler geçerli sayılır.

(8) Kurum, söz konusu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi de dâhil uygun kısıtla-

yıcı tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma prosedürü

MADDE 44 – (1) 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan

incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Kurum tedbiri

yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir üye devlet tarafından alınan ulusal ted-

birin haklı bir gerekçeye dayandığına birinci fıkra kapsamında hükmedilirse Kurum, uygunsuz

ekipmanın Türkiye piyasasından çekilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve konuya

ilişkin Komisyonu bilgilendirir.

Uygun olduğu halde risk teşkil eden telsiz ekipmanı

MADDE 45 – (1) 43 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirmesi ger-

çekleştirilen telsiz ekipmanının, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve gü-

venliği ya da kamu yararının korunması anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi halinde

Kurum; ürün piyasaya arz edilmiş ise riskin türüne göre, ürünün piyasadan çekilmesi veya ürü-

nün makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere, ürünün risk taşımaması

için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını sağlar.
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(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu telsiz ekipmanlarına ilişkin olarak her

türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Kurum, telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü düzeltici tedbiri Ticaret Bakanlığı ara-

cılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir. Söz konusu bildirim; mevcut bütün detayları,

telsiz ekipmanının tanımlanması için gerekli olan verileri, menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı

riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

(4) Kurum; Komisyonun tedbirlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceğine dair

kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Uygunsuzluk durumları

MADDE 46 – (1) Kurum, 43 üncü maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin 23 üncü maddeyi veya ilgili CE işareti mevzuatını ihlal edecek şekilde

iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin iliştirilmemesi,

c) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, Ek–4’te belirtilen uygunluk değerlen-

dirme prosedürünün uygulandığı durumlarda 23 üncü maddeyi ihlal edecek şekilde iliştirilmesi

veya iliştirilmemiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması,

d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde hazırlanmaması,

e) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması,

f) 12 nci maddenin altıncı veya yedinci fıkralarında veya 14 üncü maddenin üçüncü

fıkrasında atıfta bulunulan bilgilerin eksik veya yanlış olması,

g) 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen telsiz ekip-

manının kullanım amacına ilişkin bilgilerin, AB uygunluk beyanının veya kullanım kısıtlama-

larının telsiz ekipmanıyla birlikte verilmemesi,

ğ) 18 inci maddede belirtilen iktisadi işletmecilerin tanımlanmasına ilişkin gereklerin

yerine getirilmemesi,

h) 7 nci maddeye uyulmaması,

durumlarından herhangi birini tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmeciden uygun-

suzluk durumunun sonlandırılmasını ister.

(2) Kurum, birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk durumunun devam etmesi ha-

linde, telsiz ekipmanının piyasaya arzının engellenmesi veya kısıtlanması için gerekli tedbirleri

alır veya bu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılmasını sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 1999/5/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, tel-

siz ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin üye devletlerin kanunlarının uyumlaştırılması hak-

kındaki 16/4/2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dik-

kate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
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Komisyon ile irtibat

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum ile Komisyon veya AB üyesi

ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ticaret Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Elektronik Haber-

leşme Kanunu hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

MADDE 50 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Atıflar

MADDE 51 – (1) Diğer düzenlemelerde 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

(1999/5/AT)’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine dayanarak yü-

rürlüğe konulan Kurul kararı, tebliğ ve diğer düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil

etmediği sürece, uygulanmasına devam edilir. Kurum, 2014/53/AB sayılı Direktif kapsamında

alınan Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yapılacak tebligatlar hakkında

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz

ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında bulunan hususlarda,

54 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine uygun üretilen ve bu Yö-

netmeliğin yayımından itibaren 3 ay içerisinde piyasaya arz edilen cihazların piyasada bulun-

ması veya hizmete sunulmasına engel olmaz.

(2) Birinci fıkra hükmü, AB piyasasına arz edilecek cihazlara uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Her üyenin ikametinin bulunduğu ilin bağlı olduğu şubeye kaydının yapılması esas-

tır. Ancak üyenin sürekli çalıştığı yerin ikametinden farklı bir ilde bulunması halinde, iş yerine

ilişkin belgeleri ibraz etmesi durumunda iş yerinin bağlı olduğu şubeye kaydı yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Asil delegeler Şube Genel Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte

olan üye sayısın yüzde biri oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak

dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üyeler, iş ve ev adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zo-

rundadır. Şube sınırları dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının akta-

rılması için, yeni şubeye veya doğrudan Oda Genel Merkezine başvurmakla yükümlüdür.

10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre bildirimde bulunmadıkları tespit edilen-

lerin şube kayıtları, oda yönetim kurulunca “Mernis” kayıtları esas alınarak belirlenir. Üye

kaydının iş yerinin bağlı olduğu şubeye yapılmasını isteyen üyeler,  müracaat dilekçesini ve iş

yeri bilgilerini Oda Genel Merkezine ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2006 26226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/9/2008 26993
2- 14/6/2012 28323
3- 26/9/2014 29131
4- 9/9/2016 29826
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YARGITAY KARARI

Yargıtay Başkanlığından:
Karar Tarihi : 03/11/2020
Sayı : 245

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8989 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8991 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8972 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8973 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8983 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8984 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8985 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8986 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8987 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8988 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
10.000 KG SIVI BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 10.000 kg Sıvı Bergamot Aroması Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 19.11.2020 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.  
5- İhale alternatif tekliflere açıktır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   
 8833/1-1 

—— • —— 
20 ADET BAKIR KABLO ARIZA YERİ TESPİT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/584531 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 4351 - 4311 - 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
     adı ve miktarı : 20 Adet Bakır Kablo Arıza Yeri Tespit Cihazı Alımı işinin 

Temini 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 04/12/2020 Cuma günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8956/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Dere Mahallesi 27041 ada 10 nolu 26.740,87 m² taşınmaz mülkiyeti Meram Belediyesi’ne 

ait, imar planında Mesken Sahası [ E: 0.20 Taks: 0.20 Yençok: 2 Kat ]’na isabet eden 
20.056.000,00 TL muhammen bedelli 601.680,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa 
hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. 

(3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 
istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 18/11/2020 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
A- Gerçek Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazların görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu),  
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazların görüldüğüne dair belge,  
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TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 18/11/2020 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 18/11/2020 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir. 

İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde, 12 taksit bedeli olan %50 ‘lik 
kısımdan, %10 indirim uygulanacaktır. 

Ödenecek ihale bedeli, muhammen bedelin altında olamaz. 
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 

ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İlan olunur. 8895/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı ve 

14.09.2018 tarih, 17-1-382 sayılı kararları ile satılmaları uygun görülen, aşağıdaki çizelgede tapu 
bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 3 
adet “arsa” vasıflı taşınmazların, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile 
satışı yapılacaktır. 

 
Sıra 
No 

İlçe / Mahalle 
Ada / 
Parsel 

Niteliği İmar Durumu 
Arsa 
Payı 

Alanı (m²) 
Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici Teminat 
Bedeli 

1 Atakum/ Kamalı 8528 / 11 Arsa 
Merkezi İş 

Alanı 
Tam 14.820,98 m² 

11.856.784,00 
TL 

355.703,52 TL 

2 Atakum / Kamalı 8528 / 22 Arsa 
Merkezi İş 

Alanı 
Tam 9.909,30 m² 7.927.440,00 TL 237.823,20 TL 

3 İlkadım / Cedit 7612/22 Arsa Konut Alanı Tam 893,13 m² 3.125,955,00 TL 93,778,65 TL 
 
2- İhale Şartnamesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin 

edilecektir.  
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3- Bahse konu İhale 19.11.2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da (ihale 14.30’da 
başlayacak ve tüm taşınmazların satışı tamamlanıncaya kadar devam edilecektir) Büyükşehir 
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
A) İstekli gerçek kişi ise:  
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
b) İkametgâh Belgesi,  
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, 
d) Adres Beyannamesi, 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge, 
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
i) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde temin edilecektir.) 
B) İstekli tüzel kişi ise: 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı, 
d) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 
e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, 
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
g) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde temin edilecektir.) 
C) Ortak girişim ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 
5- Teklifler İhale günü olan 19.11.2020 Perşembe günü Saat:14.30’a kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir. 

-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir.  

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.  

-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.30’a kadar Komisyon 
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi 
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.  

 8880/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8859 ada 14 

parsel 3.700,00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan otel binası, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

1-İhale 17/11/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
e-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
f-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.)  

h- Asgari 3 yıl süreyle en az 3 yıldızlı nitelikte turistik tesis (Otel) işlettiğine dair işletme 
belgesi.  

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 17/11/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Erciyes 8859 14 3700,00 6.500.000,00-TL 195.000,00-TL 
Turistik Tesis 

(Otel) Alanı 

 8940/1-1 
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ARAÇLAR SATILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı Koordinasyon ve İşletme 

Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen araçlar Kapalı Zarf Usulü ile ihale edilecektir.  
Telefon ve Faks Numarası:0344 524 22 04-0344 524 22 02 
1- İhale Konusu araçların 
a) Niteliği, Miktarı ve Türü 
 

Sıra 
No 

Plaka No Markası Cinsi Modeli Miktarı 

1 46 D 8909 SCANİA ÇEKİCİ 1982 1 ADET 

2 46 D 8910 MAN KAMYON (DAMPERLİ) 1984 1 ADET 

3 46 D 8911 FİAT KAMYON(SEYYAR VİNÇ) 1985 1 ADET 

4 46 ABZ 809 TÜMOSAN TRAKTÖR 1984 1 ADET 

5 46 D 8913  AKARYAKIT TANKERİ (RÖMORK) 1984 1 ADET 

6 46 D 8065 ISUZU PİCK-UP (KAMYONET) 1997 1 ADET 

7 46 D 1705 ISUZU PİCK-UP (KAMYONET) 1997 1 ADET 
 
b) Araçların Teslim Yeri : Afşin Elbistan A Termik Santrali Koor. ve İşletme Müd.  
c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bedeli peşin 

yatırılarak teslim alınacaktır. 
d) İhale Usulü : Kapalı teklif -Açık artırma yolu ile 
2- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afşin Elbistan A Termik Santrali Koor. ve İşletme Müdürlüğü 

İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 17.11.2020 Tarih, saat l4.00 
c) İhale Dokümanının  
   Görülmesi ve Temini : Afşin Elbistan A Termik Santrali Koor ve İşletme Müdürlüğü 

Ticaret Servisi 
3- İhale Dokümanı 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif isteme Şartnamenin          

7. maddesinde belirtilmiştir. 
5- İhale dokümanı Afşin Elbistan A Termik Santrali Koor. ve İşletme Müdürlüğü Afşin/ 

K.MARAŞ adresinden 100,00 TL (KDV dahil) dokümanını satın almaları zorunludur.  
6- İhale dokümanı bedelinin/geçici teminatın yatırılabileceği banka şubesi ve hesap no: 

Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271  
7- Teklifler 17.11.2020 tarih, saat 14:00’ e kadar Afşin Elbistan A Termik Santrali Koor. 

ve İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- Bu ihale EÜAŞ Malzeme -Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve satış yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 8539/1-1 
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KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Batman Havalimanı Müdürlüğünden: 

DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN   : 2020/587215 

1- İdarenin 

a) Adı    : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) BATMAN 

  HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi     : SİLVAN YOLU ÜZERİ 7. KM 72100 

  BATMAN MERKEZ/BATMAN 

c) Telefon ve faks numarası   : 4882180444 - 4882181005 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet sayfası : https://www.dhmi.gov.tr 

2- İhale konusu mal alımın 

a) Adı   : Kesintisiz Güç Kaynağı Mal Alımı 

b) Niteliği, türü ve miktarı      : 30 kva, online özellikli, 3 fazlı: 2 adet 

  20 kva, online özellikli, 3 fazlı: 4 adet 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Batman Havalimanı Müdürlüğü Elektrik Şefliği 

ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşme imzalanma tarihi itibariyle 15 (onbeş) 

  takvim günüdür 

3- İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2020 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Batman Havalimanı Satın Alma ve İkmal Şefliği 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri sunmaları gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine 

ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,  üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
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4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar  

Birliği veya yeminli  mali müşavir  ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait 

bilgiler. 

4.3.2. 

● 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Kesintisiz güç kaynakları,  TS/BS/ 

EN/IEC vb. normlar kapsamındaki 62040-1, 62040-2 (Class C3), 62040-3 (Class 1), 60950-1, 

60529 standartlarına sahip olacak ve akredite edilmiş yetkili laboratuvarlarda yapılmış bu 

konudaki test raporları ve ilgili sertifikalar istendiğinde İdareye verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. 

7- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ihaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını 100 TRY(KDV dahil Türk Lirası) karşılığı Batman Havalimanı Müdürlüğü Satın 

Alma ve İkmal Şefliğinden adresinden satın almaları gerekmektedir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Doksan) takvim 

günüdür. 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 8943/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8957/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8958/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8959/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8993/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8994/1-1 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8995/1-1 
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Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 
Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 8961/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 05.11.2020  
Son Başvuru Tarihi : 20.11.2020 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve 

Doğum alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak, bu 

alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

 8816/1-1 
—— • —— 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

30.10.2020 tarih ve 31289 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiş olup ilgili kadronun başvuruları devam 
etmektedir. 

İlan olunur. 
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Sıra 

No 
Unvanı 

Birim/Bölümü/ 

ABD/ 
Der. Adet ALES 

Y. 

Dil 

Başvuru 

Yeri 
İlan Özel Şart 

1 

Öğr.Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

(Uluslararası 

İlişkiler 

Koordinatörlüğünde 

Görevlendirilmek 

üzere) 

5 1 70 80 

Personel  

Daire 

Başkanlığı 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- 

Tercümanlık veya Uluslararası 

İlişkiler bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, bu alanların 

birinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak 

 8960/1-1 

—— • —— 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

30.10.2020 tarihli ve 31289 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiş olup ilgili kadronun başvuruları devam 

etmektedir. 

İlan olunur. 

Sıra

No 
Unvanı 

Birim/Bölümü/ 

ABD/ 
Der. Adet ALES Y. Dil Başvuru Yeri İlan Özel Şart 

1 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

Midyat Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü-Otel 

Lokanta ve İkram 

Hizmetleri 

Bölümü-Aşçılık 

Programı 

4 1 Muaf Muaf 

Midyat 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya 

Konaklama İşletmeciliği lisans 

programlarının birinden mezun olup, 

Yüksek Öğretim Kurumlarında, 

Mutfak/Aşçılık ile ilgili ders vermiş 

olmak 

2 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

Midyat Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü-Otel 

Lokanta ve İkram 

Hizmetleri 

Bölümü-Aşçılık 

Programı 

5 1 Muaf Muaf 

Midyat 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları veya Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği lisans mezunu olup, 

profesyonel aşçılık ve gıda güvenliği 

alanlarında eğitim almış olmak ve 

alanında en az beş (5) yıl deneyime 

sahip olmak 

 9005/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kaş İlçesi, 939 parsel üzerindeki 1053998 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7027-Burdur Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına 
kayıtlı 2264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231004 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8919/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kaş İlçesi, 944 parsel üzerindeki 1055680 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c), (e) ve (g) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7027-Burdur Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına 
kayıtlı 2264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231005 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kaş İlçesi, 945 parsel üzerindeki 1055687 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c), (e) ve (g) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7027-Burdur Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına 
kayıtlı 2264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231006 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kemer İlçesi, 1720 parsel üzerindeki 558974 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; 80030 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 748 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 
02.11.2020 tarihli ve 231011 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Haliç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, 3/1 pafta, 15123 ada, 31 parsel üzerindeki 1265636 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 618538-0 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 689 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Haliç Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Haliç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DURMUŞ (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  37008), Neşet Nuri İNCİ’nin (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10178, Oda Sicil No:  5174) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231020 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İki Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 58 pafta, 418 ada, 382 parsel üzerindeki 1121553 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 586154 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 671 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstanbul İki Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İstanbul İki Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selim BERKOL’un (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  56769) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
02.11.2020 tarihli ve 231021 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/6/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 145 pafta, 1037 ada, 54 parsel üzerindeki 1388439 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  78935) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
02.11.2020 tarihli ve 231022 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 1652 ada, 133 parsel üzerindeki 1195659 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tep Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230990 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 11393 ada, 1 parsel üzerindeki 756703 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 1. ve 6. bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51880 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 
688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231023 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/9/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 11393 ada, 1 parsel üzerindeki 756702 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 1. ve 6. Bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51880 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 
688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231025 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/10/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 11393 ada, 1 parsel üzerindeki 756704 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 1. ve 6. Bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51880 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 
688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231026 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/11/1-1 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195825 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrası (b) bendi ve 6. maddesinin   1. 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 
Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. 
ve 54541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  63951) ve Sitil 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:  64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231031 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/12/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195826 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrası (b) bendi ve 6. maddesinin 1. 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 
Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. 
ve 54541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  63951) ve Sitil 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:  64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231029 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/13/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195829 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrası (b) bendi ve 6. maddesinin          
1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 
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Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ve 54541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  63951) ve Sitil 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:  64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231032 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/14/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1196032 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrası (b) bendi ve 6. maddesinin 1. 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 
Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim 
Ltd.Şti. ve 54541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  63951) ve Sitil 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:  64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231035 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/15/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ber Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 201 ada, 16 parsel üzerindeki 270785 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 17955 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına 
kayıtlı 729 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ber Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231013 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konart Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, Gebze İlçesi, 859 ada, 13 parsel üzerindeki 1364400 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 20468 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret 
Odasına kayıtlı 2273 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konart Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Konart 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed Cihan ÇELİKER’in (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31718, Oda Sicil No:  42059) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231014 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/17/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kardeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, Gebze İlçesi, 2814 ada, 12 parsel üzerindeki 1233104 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 22481 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret 
Odasına kayıtlı 2423 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kardeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kardeş 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:  97951) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 
231016 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/18/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Güngör Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 350 ada, 13 parsel üzerindeki 1373882 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23300 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 
Odasına kayıtlı 1660 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güngör Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güngör 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hicran UZUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 6755, Oda Sicil No:  28747) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 
tarihli ve 231017 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kastamonu Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kastamonu ili, Taşköprü İlçesi, 152 ada, 15 parsel üzerindeki 1612480 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri ve 6. 
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5003 Ticaret Sicil No 
ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 2363 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Kastamonu Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete 
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kastamonu Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Mehmet Cevad UYANIK’ın (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
97192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230974 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/20/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Yıldırım İlçesi, 589 ada, 71 parsel üzerindeki 877633 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56014 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasına kayıtlı 401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uludağ Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230980 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/21/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Yıldırım İlçesi, 759 ada, 1 parsel üzerindeki 1094142 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56014 Ticaret Sicil No ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uludağ Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer MEKİK (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6483, Oda Sicil No: 17008) ile Mehmet 
DENKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6282, Oda Sicil No: 19298) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230985 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Yıldırım İlçesi, 759 ada, 1 parsel üzerindeki 1094158 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56014 Ticaret Sicil No ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uludağ Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer MEKİK (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6483, Oda Sicil No: 17008) ile Mehmet 
DENKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6282, Oda Sicil No: 19298) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230987 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/23/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Yıldırım İlçesi, 759 ada, 1 parsel üzerindeki 1094171 YİBF nolu (C Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56014 Ticaret Sicil No ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uludağ Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer MEKİK (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6483, Oda Sicil No: 17008) ile Mehmet 
DENKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6282, Oda Sicil No: 19298) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 230989 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/24/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 1946 ada, 116 parsel üzerindeki 650683 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 675660 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 
943 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekoel Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin kuruluş ortakları, Celal KIZARTICI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
5478, Oda Sicil No: 22660) ile Hüseyin SÖNMEZ’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 11099, Oda Sicil No:  15439) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
02.11.2020 tarihli ve 230991 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Hisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 2152 ada, 205 parsel üzerindeki 1186200 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 443699/391281 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 21 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hisar Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bahattin ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 6774, Oda Sicil No: 40184) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 
tarihli ve 230996 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/26/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akademi Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 679 ada, 90 parsel üzerindeki 1092911 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 575125 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 501 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akademi Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akademi Teknik Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nuri BEKMEZCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 20326, Oda Sicil No: 61354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 
tarihli ve 230993 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/27/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile İskom Yapı Denetim A.Ş. 

denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 245 ada, 20 parsel üzerindeki 672644 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 427664-375246 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı 
Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile 444075/391657 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı 247 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskom Yapı Denetim A.Ş.’ne aynı Kanun’un 
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 
02.11.2020 tarihli ve 230997 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9066 ada, 1 parsel üzerindeki 1258674 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazıt 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman Nurcan ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177) ve Gökcan 
KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110461) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231000 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/29/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 15293 ada, 17 parsel üzerindeki 1251919 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 441242/388824 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 93 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elmas Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hayrettin ELMAS (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1850, Oda Sicil No: 8622) ve Erol 
ÖZDEMİR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1301, Oda Sicil No: 
4251) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231001 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/30/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Optima Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 214 ada, 22 parsel üzerindeki 1171500 (A Blok) YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 545758-0 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 453 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Optima Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Optima Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet KALENDER (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14859, Oda Sicil No: 10070) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231002 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/31/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Optima Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 214 ada, 22 parsel üzerindeki 1171502 (C Blok) YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 545758-0 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 453 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Optima Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Optima Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet KALENDER (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14859, Oda Sicil No: 10070) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231036 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/32/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İskom Yapı Denetim A.Ş. denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 14348 parsel üzerindeki 230578 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 444075/391657 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 247 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskom Yapı Denetim A.Ş.’ne 
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231040 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/33/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İlk Dost Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Karabük İli, Merkez İlçesi, 1008 ada, 161 parsel üzerindeki 1258309 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (d), (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7021 Ticaret Sicil No ile Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 2561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk Dost Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İlk Dost Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal CANAYAZ 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 392, Oda Sicil No:  18517) yeni 
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 02.11.2020 tarihli ve 231041 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8919/34/1-1 
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Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından: 
KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI  

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI YARIŞMA SONUÇLARI 
Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Tarafından düzenlenen 

Kayseri Melikgazi ‘’Buluşma Noktası’’ Ulusal Fikir Yarışması; danışman, asli ve yedek jüri 
üyeleri ile raportör ve raportör yardımcılarının katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı 
sonucunda jüri tarafından ödül alamaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir. 

 
EŞDEĞER ÖDÜL : 
22 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 29045  
Müellif 
F.Aslı YALÇIN – Mimar/Kentsel Tasarımcı 
 
EŞDEĞER ÖDÜL : 
72 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 91407 
Müellifler 
İsmail KOCATAŞ - Mimar/Ekip Başı  
Gülşah GÜNEŞ - Mimar 
Yardımcı 
Bilge AKBULUT - Mimar  
Yakup AKDAĞ - Mimar 
 
EŞDEĞER ÖDÜL : 
86 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 28071  
Müellifler 
İlayda AKAK - Mimar/Ekip Başı  
Alp Fahri ARDIÇ - Mimar 
Yiğit DENKTAŞ - Mimar Yardımcı 
Esra ERGÜN - Mimarlık Öğrencisi 
Danışman 
Ozan GÜRSOY - Mimar 
 
1.MANSİYON: 
93 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 19723  
Müellifler 
Elif AĞAOĞLU - Mimar/Ekip Başı  
Yardımcı 
Beyza PORTAKAL - Mimar 
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2.MANSİYON: 
99 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 94671  
Müellifler 
Erdem DOKUZER - Mimar/Ekip Başı  
Eren TÜMER - Mimar 
Yardımcılar 
Ece Sultan KARACIK - Mimar 
Salih BOYRAZ - Mimarlık Öğrencisi  
Sinan AKKUŞ - Mimarlık Öğrencisi  
Danışman 
Neşe DOKUZER - Mimar 
 
3.MANSİYON: 
1 Sıra Numaralı Proje - Rumuz:64837  
Müellif 
Orhan ERSAN – Yüksek Mimar  
Yardımcı 
Gülcan AFACAN – Yüksek Mimar  
Danışmanlar 
Ferhan HACIALİBEYOĞLU – Doç. Dr. Mimar  
Deniz DOKGÖZ – Doç. Dr. Mimar 
 
SATINALMA ÖDÜLÜ: 
33 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 68249  
Müellifler 
Esra Nur GÜNDÜZ - Mimar / Ekip Başı  
Furkan BAYIR - Mimar 
Kübra GÜLHAN - Mimar 
 
SATINALMA ÖDÜLÜ: 
48 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 73142  
Müellif 
İlknur Gül - Mimar/Ekip Başı  
Yardımcı 
Gülüzar İlhan - Mimar  
İbrahim Özvariş - Mimar 
 
SATINALMA ÖDÜLÜ: 
136 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 71409  
Müellif 
İrem KORKMAZ - Mimar 
 8941/1-1 
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5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 8866/1-1 
  



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 8867/1-1 
  



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 8868/1-1 
  



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 8869/1-1 
 
  



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 8881/1-1 
  



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

 
 8889/1-1 

  



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 

 
 8921/1-1 
 
  



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 

 



5 Kasım 2020 – Sayı : 31295 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

 
 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2020 – Sayı : 31295

Sayfa
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55

86

87

103

107
112
122

201

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1269 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin

Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının

Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel
Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe
Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3176)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali ve Gürle Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Taşınmazların, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Alanının İlave Yatırımlara İmkân Sağlamak
Üzere Genişletilmesi Amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3177)

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Eskişehir Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3178)

–– Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3179)

–– Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet
Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı
Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3181)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3182)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/479, 480, 481,

482)

YÖNETMELİKLER
–– Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/25250 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03/11/2020 Tarihli ve 245 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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