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YAPI MALZEMELERİ YASATASARISI 

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 

  

Kısa İsim 1.  Bu Yasa, Yapı Malzemeleri Yasası olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Kurallar 

Tefsir 

 
2. Bu Yasada; metin başka türlü gerektirmedikçe; 

 “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 

ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının onayını anlatır.   

 

 “Avrupa Değerlendirme Esası”, Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin 

düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği 

tarafından kabul edilip onaylanan esası anlatır.  

 

 “Avrupa Teknik Değerlendirmesi”, Bir yapı malzemesinin temel 

karakteristiklerine ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre 

belgeye dayalı olarak değerlendirilmesini anlatır. 

 

 “Bakanlık”, Planlama ve İnşaat Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. 

 “CE İşareti”, Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu 

ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren 

bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin bir işaret değildir. 

Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve 

çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun 

olduğunu gösteren bir işaret olup, bu işarete sahip ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerde serbest dolaşım hakkının varlığını anlatır. 

 “Çok Küçük İşletme”, Yapı malzemesi üretimi için yıllık on kişiden az çalışan 

istihdam eden ve net satış hâsılatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 

günlük döviz kuru esas alınarak 2 (iki) milyon Euro karşılığı Türk Lirasını 

aşmayan bu Yasa kapsamındaki işletmeleri anlatır. 

 

 “Daire” Planlama ve İnşaat Dairesi'ni ifade eder. 

 “Dağıtıcı”, Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, 

imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. 

 

 “Eşik Değer”, Bir yapı malzemesinin herhangi bir temel karakteristiğinin asgari 

veya azami performans değerini anlatır.  

 

 “Eşvarlık Dönemi”, İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere 

veya uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman 

aralığını, 

 “Fabrika Üretim Kontrolü”, Fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış 

teknik şartnamelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolünü 

anlatır. 

 “Geri çekilme”, Tedarik zincirindeki bir malzemenin piyasada bulundurulmasını 

engellemek amacıyla alınan her türlü tedbiri anlatır. 
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 “İktisadi İşletme”, İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı anlatır. 

 “İmalatçı”, Bir yapı malzemesini imal eden veya tasarımını veya imalatını 

yaptıran ve kendi adı veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi 

anlatır. 

 “İthalatçı”, Bir yapı malzemesini yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. 

 “Komisyon”, Avrupa Birliği Komisyonunu anlatır. 

 “Kullanım Amacı”, yapı malzemesinin uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde 

belirtilen kullanım amacını anlatır. 

 “Özel Teknik Belge”, Uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen test metotları 

dışındaki diğer metotlarla elde edilen sonuçların, ilgili uyumlaştırılmış standardın 

test metotları ile elde edilen sonuçlara eş olması kaydı ile performansın 

değişmezliğini değerlendiren ve doğrulayan sistemler içerisindeki metotların başka 

metotlar ile ikame edildiğini gösteren belgeyi anlatır. 

 “Piyasaya Arz”, Bir yapı malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasını 

anlatır. 

 “Piyasada Bulundurma”, Bir yapı malzemesinin ticari bir faaliyet yoluyla, bir 

bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi 

piyasaya sağlanmasını anlatır. 

 “Reach Tüzüğü”, Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını 

öngören Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve AB Resmi Gazetesi’nin 

30 Aralık 2016 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayınlanan tüzük, 

 “Seviye”, Bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans 

değerlendirme sonucunun sayısal olarak ifade edilmesini anlatır. 

 “Sınıf”, Bir yapı malzemesine ilişkin performansın azami ve asgari değerleri ile 

sınırlandırılmış seviyeler aralığını anlatır. 

 “Takım Malzeme”, Yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya 

getirilmesi gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek 

bir imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesini anlatır. 

 “Temel Karakteristikler” Yapı işlerinin temel gereklerine ilişkin yapı malzemesi 

karakteristiklerini anlatır. 

 “Toplama”, Tüketicinin veya diğer bir nihai kullanıcının hali hazırda elinde 

bulunan biri yapı malzemesinin geri alınmasının amaçlayan her türlü önlemi 

anlatır. 

 “Tüzük” Yapı Malzemeleri Uygulama Usul ve Esasları Tüzüğü’nü anlatır. 

 “Uyumlaştırılmış Standart”, Avrupa Birliği Komisyonu’nun talebi üzerine, bir 

Avrupa Standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği resmi 

gazetesinde veya Avrupa Birliği’nin kabul ettiği diğer resmi yollarla ismi ve 

referans numarası yayımlanan standardı anlatır. 

 “Uyumlaştırılmış Teknik Şartname”, Uyumlaştırılmış standardı ve Avrupa 

Değerlendirme Esaslarını anlatır. 

 “Ürün Tipi”, Belirli bir imalat sürecince belirli bir ham madde kombinasyonu 

veya diğer girdiler ile üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere 

göre kendisini temsil eden performans seviyesini veya sınıflar grubunu anlatır. 

 “Yapı İşi”, Hem bina hem de inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere yapı 

işlerini anlatır. 

 “Yapı Malzemesi”, Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında 

kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı 
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işlerinin temel gereklerine ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya 

takım malzemelerini anlatır. 

 “Yapı Malzemelerinin Performansı”, Malzemenin temel karakteristikleri ile 

ilgili performansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifade edilmesinin anlatır. 

 “Yaşam Döngüsü”, Bir yapı malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya 

doğal kaynaklardan üretilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden 

bağlantı aşamalarını anlatır. 

 

 “Yetkili Temsilci”, Adına belirli görevleri yerine getirmek üzere imalatçıdan 

yazılı olarak yetki belgesi alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik 

olan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.  

Amaç 3.  Bu Yasanın amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili 

performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin konmasının 

kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve 

piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

 

4. Bu Yasa; yapı işlerine ilişkin olarak 5’inci maddedeki tüzükte belirtilen 

temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanan kuralları, 

performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmelerin 

yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, 

onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının 

görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, 

onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve 

denetimine dair usul ve esasları kapsar. 

 

İKİNCİ KISIM 

Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi 

  

Yapı İşleri İçin 

Temel Gerekler ve 

Yapı 

Malzemelerinin 

Temel 

Karakteristikleri 

5. (1) Yapı işleri belirtilen temel gereklere uygun hazırlanır. Yapı işleri 

için temel gerekler, Bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar 

Kurulu'nca onaylanarak Resmi Gazete ‘de yayınlanan tüzük 

çerçevesindeki teknik usul ve esaslara göre yapılır.  

  (2) 

 

Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı 

olan temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde 

belirtilir. 

  (3) Uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan kullanım amaçları ile 

ilgili olarak, belirli ürün aileleri için, ürün piyasaya arz edildiğinde 

imalatçı tarafından performans beyanı edilecek temel 

karakteristikler ve eşik değerinin Komisyonca belirlenmesi 

halinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar. 

Performans 

Beyanı 

6. (1) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya 

hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 

imalatçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanını 

düzenler.  

  (2) 

 

 

 

 

Yapı malzemesi, uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya 

hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 

7’nci maddede belirtilen istisnalar dışında, uyumlaştırılmış teknik 

şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili 

performansa ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer 



 7 

 

 

alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir. 

  (3) İmalatçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa 

uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu, performans beyanı 

düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı 

müddetçe, imalatçı tarafından düzenlenen performans beyanının 

doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. 

 

Performans 

Beyanının 

Düzenlenmesine 

İlişkin İstisnalar 

7. (1) Yapı malzemelerinin kullanım amacına göre temel 

karakteristiklerinin beyan edilmesini gerekli kılan Avrupa Birliği 

veya ulusal hükümlerin mevcut olmaması halinde ve 6’ncı 

maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, imalatçı, uyumlaştırılmış 

bir standart kapsamındaki bir yapı malzemesini piyasaya arz 

ederken; 

   (A)  Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve münferit olarak 

veya seri üretime tabi olmadan sipariş üzerine üretilerek, 

ürünün yapı işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden 

sorumlu olan imalatçı tarafından ve yürürlükteki mevzuat 

çerçevesinde belirlenmiş yapı sorumlularının mesuliyeti 

altında belirli bir yapı işi için monte edildiğinde, 

   (B) Yapı malzemesi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yapı 

sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde 

kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde, 

   (C) Yapı malzemesi, 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası 

kapsamında tespit ve tescil edilen ve söz konusu Yasaya 

uygun olarak kültürel mirasın korunmasına uygun biçimde 

ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya özel mimari ve 

tarihi değeri sebebiyle resmi olarak korunan yapı işlerinin 

yenilenmesi için endüstriyel olmayan süreçte imal 

edildiğinde performans beyanı düzenlemeyebilir.  

 

Performans 

Beyanının İçeriği 

8. (1) 

 

Performans beyanı, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış teknik 

şartnameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili 

performansını ifade eder. 

  (2) 

 

 

Performans beyanı; 

   (A) Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ilişkin 

referansı, 

   (B) Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin 

değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış 

standardın veya Avrupa Teknik Değerlendirilmesinin 

referans numarasını ve yayım tarihini, 

   (C) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için 

kullanılmış olan uyumlaştırılmış standardın veya Avrupa 

Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım 

tarihini, 

   (Ç) Özel teknik belgenin kullanılması halinde, bu belgenin 

referans numarasını ve imalatçının ürününün uyduğunu 

beyan ettiği gerekleri, 
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   (D) Yapı malzemesinin tabi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış 

teknik şartnameye göre belirtilen kullanım amacını veya 

amaçlarını, 

   (E) Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen 

uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan temel 

karakteristiklerin listesini,  

   (F) Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya 

amaçlarına ilişkin en az bir temel karakteristiğin performansı 

içerir. 

   (G)  Yapı malzemesinin 5'inci maddenin üçüncü fıkrasına göre 

belirlenmiş temel karakteristiklerine ilişkin olarak, 

gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya sınıf veya bir 

tanım olarak performansını içerir. 

   (Ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması 

hedeflenen ülkenin o ürünün kullanım amacı veya amaçları 

ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, yapı 

malzemesinin kullanım amacına veya amaçlarına ilişkin 

temel karakteristiklerinin performansını içerir. 

   (H) Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan 

edilmemiş performans için NPD (No Performance 

Determined-Performans Belirlenmemiştir). harflerini içerir.   

   (I) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi 

düzenlenmiş ise, yapı malzemesinin ilgili Avrupa Teknik 

Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerin ilişkin 

sınıflar veya seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen 

performansını içerir.  

  (3) Performans beyanı tüzükte belirlenen formata göre düzenlenir. 

 

 

  (4) Performans Beyanı ile birlikte yapı malzemesinin bileşimi ve ham 

maddesine ilişkin bilgiler sunulur. Bir yapı malzemesinin güvenli 

yapı malzemesi olarak kabul edilebilmesi için gerekli hususlar 

tüzükte düzenlenir.  

 

Performans 

Beyanının Temini 

9. (1) Piyasada bulunan her yapı malzemesinin performans beyanının 

elektronik veya yazılı olarak bir kopyası bulunur. Ancak, tek parti 

halindeki aynı malzemenin bir kullanıcıya tedarik edilmesi 

halinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nüshalık performans 

beyanı elektronik veya yazılı olarak verilebilir.   

 

 

 

 

  (2) 

 

Talep etmesi halinde, performans beyanının yazılı bir kopyası son 

kullanıcıya da verilir. 

  (3) 

 

 

 

 

(4)  

Bakanlık, Komisyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

web sitesi aracılığı ile performans beyanının kopyasına 

erişebilmesinin usul ve esaslarını duyurur ve uygulanmasını 

sağlar. Performans beyanı, 13’üncü maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen süre kadar bulundurulur.  

Performans beyanı Türkçe düzenlenir. 

 

CE İşaretinin 

Kullanımı ve 

Genel Hükümler 

10. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen veya Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilen yapı malzemesi gruplarının 

hangilerinde CE İşareti aranacağı, CE Belgelendirmesi, 

sorumluluk, logo standardı, uygunluk beyanına ve teknik 
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düzenlemelerine ilişkin konular Ürün Güvenliği Yasası altında 

çıkartılan tüzükte düzenlenir. 

  (2) 

 

Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6’ncı ve 

8’inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi 

zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş 

ise yapı malzemesine CE işareti konulmaz.  

Ulusal teknik düzenlemeler, uyumlaştırılmış alanda Avrupa 

Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere uygun 

olarak, uyumlaştırılmamış alanda ise yerli ve ithal ürünler arasında 

ayrım gözetmeyecek, üretime ve malların serbest dolaşımına 

ancak gerektiğinde ve asgari düzeyde müdahale edecek şekilde 

Bakanlıkça hazırlanır. 

  (3) CE işareti, hakkında bir uyumlaştırılmış standart veya hazırlanmış 

Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel 

karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen performansına uygun 

olduğunu teyit eden tek işaretlemedir. Ulusal düzenlemelerde 

uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin 

ilgili temel karakteristiklerine ilişkin performansının 

uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir 

referans verilemez veya CE işaretinin aranmayacağına dair herhangi 

bir hüküm getirilemez. 

  (4) Yapı işlerinin tâbi olduğu gereklere dair kullanılan ulusal metotlar ve 

yapı malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer ulusal 

kurallar, uyumlaştırılmış standartlar ile uyumlu olur. 

 

CE İşaretinin  

Konması 

11. (1) 

 
CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketin 

görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde konulur. Malzemenin 

özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin 

ambalajına veya ekli belgelere konulur. 

  (2) 

 

CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, 

imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve 

adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden 

ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans 

numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, 

uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut 

ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi 

olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım  

amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder. 

 

  (3) 

 

 

 

CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya 

piktogramda CE işareti ile birlikte kullanılabilir. 

 

Ürün İrtibat 

Noktası 

12. (1) 

 
Bu Yasa kapsamında yapı malzemeleri ile ilgili Ürün İrtibat Noktası 

Bakanlıktır. 42/2014 sayılı Ürün Güvenliği Yasası uyarınca, 

Ticaret işleri ile ilgili Bakanlık, bu Yasa kapsamındaki yapı 

malzemelerine ilişkin bilgi talebine müteakip Bakanlık ile 

işbirliğinde bulunur. 
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  (2) 

 
Bakanlık, bu yasanın 8’inci maddesinde belirtildiği şekilde her bir 

yapı malzemesinin kullanım amacına uygun olarak yapı işlerinin 

temel gereklerini karşılamak üzere yaptığı düzenlemeler hakkında 

gerekli bilgilendirmeyi; kolay anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde  

gerekirse elektronik araçlarda kullanarak yapar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri 

 

İmalatçının 

Yükümlülükleri 

13. (1) İmalâtçı bu yasanın 6’ncı ve 8’inci maddelerine göre performans 

beyanını düzenler ve 10’uncu ve 11’ inci maddelere uygun 

olarak CE işaretini koyar. İmalâtçı, performans 

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin 

gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı  performans 

beyanının dayanağı olarak düzenler. 

  (2) 

 
İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin 

piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. 

Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık buhususu 

duyurur ve uygulanmasını sağlar. 

 

  (3) İmalâtçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde 

değişmemesi için gerekli tedbirleri alır. İmalatçı, ürün tipindeki ve 

ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate 

alır. İmalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının 

değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, 

piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin 

numune testlerini yapar, toplatılan ve uygun olmayan ürünlere 

ilişkin şikâyetleri inceler ve bu durumu kayıt altına alıp, dağıtıcıları 

bu tür denetimler hakkında bilgilendirir. 

  (4) 

 

 

 

İmalâtçı, ürettiği yapı malzemesine ait tip, parti veya seri numarası 

veya ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin 

malzemenin üzerinde taşımasını, ürünün boyutunun veya yapısının 

buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı 

malzemesinin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda 

bulunmasını sağlar. 

  (5) İmalâtçı, ürünün üzerindeki veya mümkün olmaması durumunda 

ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî 

unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. 

İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir. 

  (6) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalatçı, ürünün Türkçe 

güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur. 

  (7) İmalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen 

performansa veya iş bu Yasaya uygun olmadığını değerlendirmesi 

veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı 
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malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün 

piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin 

tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna ilâve olarak, 

ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna 

ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin 

detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu 

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal 

iletir. 

  (8) İmalâtçı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki 

yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin 

beyan edilen performansa veya bu Yasaya uygun olduğunu 

gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya 

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin yetkili kuruluşlarının 

anlayabileceği dilde, talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve 

malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her 

türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür. 

Yetkili Temsilci 14. (1) İmalatçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak 

görevlendirme yapmak ve görevleri yetki belgesinde belirtilmek 

suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknikdosyanın 

düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla ilgili 

hususlar yetki belgesinde yer alamaz. 

 

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

Yetki belgesinde, yetkili temsilcinin görevlerine ilişkin olarak; 

 

   (A) Performans beyanının ve teknik dosyanın, talep edildiğinde 

Bakanlığa sünmak üzere 13'üncü maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine, ilişkin hususlar 

yer alır. 

   (B) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan 

edilen performansa veya bu yasa kapsamındaki diğer 

gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve 

belgenin Bakanlığa iletilmesi ilişkin hususlar yer alır. 

   (C) Bakanlığın gerekçeli talebin üzerine, yetki belgesi 

kapsamındaki yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri 

ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyetin Bakanlık 

ile işbirliği içerisinde yürütülmesine, ilişkin hususlar yer alır. 

İthalatçının 

Yükümlülükleri 

15. (1) İthalâtçı, sadece bu Yasadaki hükümlere uygun olan yapı 

malzemesini piyasaya arz edebilir. 

  (2) İthalâtçı, yapı malzemesini piyasaya arz etmeden önce, performans 

değişmezliğinin değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının 

imalâtçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek  

zorundadır. İthalâtçı, 13’ üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

teknik dosyanın ve 6’ ncı madde ile 8’inci maddeye uygun olan 

performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini sağlar. 

İthalâtçı, gerektiğinde, malzemenin CE işareti taşımasını, malzeme 
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ile beraber istenen belgeleri ve imalâtçının 13’üncü maddenin 

dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere 

uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir yapı 

malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yasa 

kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi 

veya bu yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde, 

ithalâtçı yapı malzemesini beraberindeki performans beyanına 

uyana kadar ve bu Yasa kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu 

oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz 

edemez. Ayrıca ithalâtçı, yapı malzemesinin bir risk taşıması 

hâlinde, imalâtçıyı ve Daireyi konu hakkında bilgilendirir. 

 

  (3) 

 
İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde 

ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî 

unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. 

  (4) 

 
Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran ithalatçı, ürünün Türkçe 

güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur. 

 

  (5) İthalâtçı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya 

nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya 

bu Yasa kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye 

atmaması için gerekli tedbirleri alır. 

 

  (6) İthalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının 

değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, 

piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin 

numune testlerini gerçekleştirir; toplatılan ve uygun olmayan 

ürünlere ilişkin şikâyetleri değerlendirir ve kayıt altına alıp, 

dağıtıcıları söz konusu düzeltici faaliyetler hakkında bilgilendirir. 

 

  (7) İthalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen 

performansa veya bu Yasaya uygun olmadığını değerlendirmesi 

veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı 

malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün 

piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin 

tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı buna ilâve olarak, 

ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna 

ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin 

detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu 

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal 

iletir. 

 

  (8) İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 

13’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca 

muhafaza eder ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar. 
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  (9) İthalâtçı Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki 

yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin 

beyan edilen performansa veya bu Yasa kapsamındaki diğer 

gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi 

Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin 

yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde, talep eden yetkili 

kuruluşlara iletir ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak 

için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi olan 

ülkelerin yetkili kuruluşları ileişbirliği içerisinde yürütür. 

 

Dağıtıcının 

Yükümlülükleri  

16. (1) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundururken bu Yasadaki 

hükümlere uyar. 

  (2) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği 

hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, bu Yasa kapsamındaki 

gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım 

talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını sağlar. Dağıtıcı ilâveten, 

imalâtçı ve ithalâtçıların 13’üncü maddenin dördüncü ve beşinci 

fıkralarında ve 15’inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 

gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcının, yapı 

malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Yasa diğer 

hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin 

bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini, performans 

beyanına uygun ve bu Yasa kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu 

oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasada 

bulunduramaz. Ayrıca, dağıtıcı, yapı malzemesinin risk teşkil 

etmesi hâlinde, imalâtçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı konu 

hakkında derhal bilgilendirir. 

  (3) Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki  yapı malzemesinin depolama veya 

nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya 

bu Yasa kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye 

atmaması için gerekli tedbirleri alır. 

 

  (4) Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen 

performansa veya bu Yasa kapsamındaki diğer gereklere uygun 

olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması 

hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya 

gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri 

çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. 

Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi 

hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile 

ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa ve 

ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi olan 

ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.  

 

  (5) Dağıtıcı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki 

yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin 

beyan edilen performansa veya bu Yasa kapsamındaki diğer 
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gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi 

Türkçe olarak Bakanlığa veya üye ülkelerin yetkili kuruluşlarının 

anlayabileceği dilde, talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve 

piyasada bulundurduğu yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri 

ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve 

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki yetkili kuruluşları ile işbirliği 

içerisinde yürütür. 

 

İthalatçı ve 

Dağıtıcıya, 

İmalatçının 

Yükümlülüklerini

n Uygulandığı 

Durumlar 

17. İthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir yapı malzemesini piyasaya kendi ismi 

veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz 

edilmiş bir yapı malzemesinin performans beyanına uygunluğunu 

etkileyen bir değişiklik yaptığında, bu Yasa kapsamında imalâtçı olarak 

değerlendirilir ve 13’üncü maddede belirtilen yükümlülüklere tabi olur.  

 

İktisadi 

İşletmelerin 

Bilgileri 

18. İktisadi işletmeler, talep üzerine 13’üncü maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen süre boyunca, kendilerine ürün tedarik eden veya kendisinin 

ürün tedarik ettiği her iktisadi işletmenin bilgilerini Bakanlığa bildirir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler 

Uyumlaştırılmış 

Standartlar 

19. (1) Uyumlaştırılmış standartlar, yapı malzemelerinin temel 

karakteristikleriyle ilgili performansının değerlendirilmesinde 

kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve malzemelerin 

kullanım amacına atıfta bulunabilir. 

  (2) Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki 

özel şartlarını göz önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, 

performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına 

ilişkin sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları 

ihtiva eder. 

  (3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, 

imalatçıların yapı malzemelerini ulusal standartlara veya 

uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri 

zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık 

döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini  Resmî Gazete’de 

duyurur. Bakanlık, bu listeye ilişkin Komisyonca yapılan her 

güncellemeyi ayrıca yayımlar. 

  (4) Bir yapı malzemesinin performans beyanı için, eşvarlık 

döneminin başladığı tarihten itibaren ilgili uyumlaştırılmış 

standardın kullanılması mümkündür. Ancak, eşvarlık döneminin 

bittiği tarih itibariyle performans beyanı ve CE işaretlemesi için 

ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması zorunludur. 

34’üncü, 35’inci ve 36’ncı maddelerde verilen haklar saklı 

kalmak kaydı ile eşvarlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, 

yapı malzemesinin performans beyanının düzenlenmesinde 

sadece ilgili uyumlaştırılmış standartlar kullanılır.  
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  (5) Bu madde kapsamı altında uygulanacak Teknik Şartnamelerin  

yayımlanmasına ait  usul ve esaslar tüzükte yer alır. 

Uyumlaştırılmış 

Standartlara 

KarşıTedbir 

Alınması 

20. (1) Bakanlık, 19’uncu maddede anılan uyumlaştırılmış standartların, 

Komisyon tarafından yayımlanan ilgili şartlarda belirtilen 

hükümleri karşılamadığını tespit ederse, uyumlaştırılmış 

standartlara uygun olarak yeniden düzenlenmesine karar verir. 

Avrupa 

Değerlendirme 

Esası 

 

21. (1) İmalâtçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi 

talebine müteakip kısmen veya tamamen bir uyumlaştırılmış 

standart kapsamında olmayan yapı malzemesinin, 

   (A) Mevcut herhangi bir uyumlaştırılmış standardın 

kapsamında yer almaması, 

   (B) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış 

standart kapsamındaki değerlendirme metodunun uygun 

olmaması, 

   (C) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış 

standart kapsamında herhangi bir değerlendirme 

metodunun bulunmaması durumunda, bu yapı 

malzemesinin temel karakteristikler ile ilgili 

performansının mevcut uyumlaştırılmış standartlara göre 

tamamen değerlendirilememesi sebebiyle, Avrupa Teknik 

Değerlendirme Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen 

Avrupa Değerlendirme Esası kullanılır. 

  (2) Avrupa Değerlendirme Esasının kabul edilmesine ilişkin yöntem, 

22’ncive23’üncü madde ile tüzük çerçevesindeki teknik usul ve 

esaslara uygun hazırlanır. 

Avrupa 

Değerlendirme 

Esasının 

Geliştirilmesine ve 

Kabul Edilmesine 

İlişkin Esaslar 

22. (1) Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul 

edilmesine ilişkin yöntemde aşağıdaki hususlara uyulur: 

   (A) İmalâtçı için yeterince şeffaf olması gerekir. 

   (B) Haksız gecikmeyi engellemek için mecburi süre 

kısıtlamalarını içerir. 

 

   (C) Ticarî gizlilik ve mahremiyeti dikkate alacak şekilde 

düzenlenir. 

 

   (Ç) Komisyonun geliştirme ve kabul safhalarına yeterince 

katılımına imkân verilir. 

   (D) İmalâtçı açısından uygun maliyetli olması gerekir. 

 

   (E) Ürüne ilişkin teknik değerlendirme kuruluşları arasında 

yeterli mesleki dayanışma ve işbirliği sağlanır. 

  (2) Teknik değerlendirme kuruluşları, Avrupa Değerlendirme 
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Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin her türlü 

masrafı karşılar. 

 

Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi 

Talebi Alan Teknik 

Değerlendirme 

Kuruluşunun 

Görevleri 

23. (1) Bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebi alan teknik 

değerlendirme kuruluşu, ürünün tamamen veya kısmen 

uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması halinde;  

 

   (A) Ürün tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında 

ise, 21’inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak bir 

Avrupa Teknik Değerlendirmesi verilemeyeceğine, 

   (B) Ürün tamamen bir Avrupa Teknik Değerlendirme Esası 

kapsamında ise, bu esasın verilecek olan Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi için temel olarak kullanılacağına, 

   (C) Ürün tamamen veya kısmen herhangi bir uyumlaştırılmış 

teknik şartname kapsamında değilse, Avrupa 

Değerlendirme Esaslarına ilişkin çıkarılan tüzükte 

belirtilen yöntemleri uygulayacağına dair  imalâtçıyı 

bilgilendirir. 

  (2) Yukarıdaki işbu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen hallerde, teknik değerlendirme kuruluşu, talebin içeriği 

ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması için teknik değerlendirme kuruluşunun o ürüne 

uygulamak istediği ilgili  Komisyon Kararına yapılan atıf veya 

böyle bir Komisyon Kararının bulunmadığı hususunda Avrupa 

Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğini ve Komisyonu 

bilgilendirir. 

 

Yayımlama 24. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğince kabul edilen ve 

Komisyonca Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa 

Değerlendirme Esasları referans listesi ve bu listeye ait tüm 

güncellemeler Bakanlıkça duyurulur. 

 

Teknik 

Değerlendirme 

Kuruluşları 

Arasında 

Anlaşmazlık 

Halinde İhtilafların 

Çözülmesi  

 

25. Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esası 

hakkında öngörülen sürede anlaşma sağlayamazsa Avrupa Teknik 

Değerlendirme Kuruluşları Birliği, bu hususu uygun bir çözüm için 

Komisyona gönderir. 

 

 

Teknik 

Değerlendirme 

Esasının İçeriği 

26. (1) Avrupa Değerlendirme Esası asgari olarak; yapı malzemesinin 

genel tarifini, imalâtçı ve Avrupa Teknik Değerlendirme 

Kuruluşları Birliğinin anlaştığı ve ürünün imalâtçı tarafından 

öngörülen kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin 

listesini ve ürünün bu temel karakteristiklere dair performansının 
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değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ve metotları içerir. 

  (2) Avrupa Değerlendirme Esasında uygulanacak fabrika üretim 

kontrolünün esasları, yapı malzemesinin üretim sürecinin şartları 

gözönüne alınarak belirtilir. 

Avrupa 

Değerlendirme 

Esasına Karşı 

Resmi İtirazlar 

 

27. Yapılan şikayetler Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından Avrupa 

Değerlendirme Esasına ilişkin, tüzükte belirtilen yapı işleri için temel 

gerekler çerçevesinde karşılaması gerekenlerin tamamını yerine 

getiremediğini düşündüğü durumlarda Daireye iletilir ve söz konusu 

şikayetlere ilişkin çözüm yolu Daire tarafından üretilir. 

Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi 

28. (1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalâtçının talebi üzerine, 

23’üncü maddede ve 21’inci maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen yönteme uygun olarak hazırlanan Avrupa 

Değerlendirme Esasına dayanılarak Teknik Değerlendirme 

Kuruluşu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi, halihazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası 

var ise, uyumlaştırılmış bir standart için önceden bir talimat 

yayımlanmış olsa bile hazırlanabilir. İlgili uyumlaştırılmış 

standardın eşvarlık dönemi başladıktan sonra bu teknik 

değerlendirme ile ilgili olarak Teknik Değerlendirme 

Kuruluşunca hazırlık ve işlem yapılamaz. 

  (2) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalatçı tarafından beyan edilen 

kullanım amacına uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, 

sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek performansı ile 

birlikte performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması sisteminin uygulanmasında gerekli olan teknik 

detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini alan 

Teknik Değerlendirme Kuruluşu ileimalatçının temel gerekler 

konusunda mutabakata varmaları gerekir. Komisyonca 

oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Bakanlıkça 

duyurulur. 

 

Performans 

Seviyeleri veya 

Sınıfları 

29. Komisyon tarafından yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile 

ilgili performansına ilişkin sınıflar oluşturulduğunda, bu Yasa 

kapsamında belirlenecek performans seviye veya sınıfları bu 

sınıflandırma sistemine uygunolur. 

 

Performans 

Değişmezliğinin 

Değerlendirilmesi 

ve Doğrulanması 

30. (1) Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili 

performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 

çıkarılan tüzük çerçevesindeki teknik usul ve sistemlere uygun 

olarak yapılır. 

  (2) Bir yapı malzemesinin yada malzeme ailelerinin tabi olacakları 

sistem ve/veya sistemler veya bir temel karakteristiğe ilişkin 

sistem veya sistemler Komisyon tarafından yeniden 

belirlendiğinde veya değiştirildiğinde, Bakanlık bunları web 

sayfasında duyurur ve uygulanmasını sağlar. 
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  (3) Belirlenen sistem veya sistemler uyumlaştırılmış teknik 

şartnamelerde de belirtilir. 

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM 

  Teknik Değerlendirme ve Kuruluşları 

 

Teknik 

Değerlendirme 

Kuruluşlarının 

Görevlendirilmesi 

Denetlenmesi ve 

Değerlendirilmesi 

31. (1) Bakanlık, çıkarılan tüzükte belirlenen koşullara göre yapı 

malzemeleri alanında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını 

görevlendirebilir. 

  (2) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını 

ve görevlendirildikleri yapı malzemesi alanlarını duyurur. 

  (3) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme 

Kuruluşlarının, görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetlerini 

izler, denetler ve çıkarılan tüzükte belirtilen her bir şart için 

bu kuruluşların yeterliliklerini değerlendirir. Bakanlık,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi ile 

ilgili hususları, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının 

görevlendirilmesi, faaliyetlerinin ve yeterliliklerinin 

denetlenmesi ile ilgili şartları ve bu şartlarda meydana gelen 

değişiklikleri web sayfasında duyurur. 

 

  (4) Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını 

değerlendirirken, Komisyonun bu amaçla hazırlayıp 

yayımladığı kılavuz belgeleri kullanır. 

Teknik 

Değerlendirme 

Kuruluşları İçin 

Şartlar 

 

32. (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirildiği yapı 

malzemesi alanı veya alanlarındaki Avrupa Teknik 

Değerlendirmesine ilişkin değerlendirme işlemlerini 

yürütür. Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirme 

kapsamına uygun olarak çıkarılan tüzükte belirtilen gerekleri 

sağlar. 

  (2) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, organizasyon şemasını ve 

karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini halka 

web sitesi aracılığıyla duyurur. 

  (3) Teknik Değerlendirme Kuruluşunun birinci fıkrada belirtilen 

gerekleri sağlayamaması durumunda Bakanlık ilgili yapı 

malzemesi alanı için bu kuruluşun görevlendirmesini iptal 

eder ve konu hakkında halkı bilgilendirir. 

 

Teknik 

Değerlendirme 

Kuruluşlarının 

33. (1) Bakanlıkça görevlendirilen Teknik Değerlendirme Kuruluşları, 

Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine üye olur, 

toplantılarına katılım sağlar, üyelik aidatları ve toplantı 
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Koordinasyonu katılım giderlerinin karşılanmasıda dahil olmak üzere üyelik 

yükümlülüklerini yerine getirir. 

  (2) Teknik Değerlendirme Kuruluşları Avrupa  Teknik 

Değerlendirme Kuruluşları Birliğine gerekli finansal ve insan 

kaynağı katkısını sağlar. 

 

ALTINCI KISIM 

Basitleştirilmiş Usuller 

Uygun Teknik 

Belgelerin 

Kullanımı 

34. (1) İmalâtçı ürün tipini tespit ederken tip testi veya tip hesaplaması  

yerine; 

   (A) Kendisi tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesinin 

Komisyon kararında veya uyumlaştırılmış teknik 

şartnamede belirtilen şartlara göre bir veya birkaç temel 

karakteristiği için testveya hesap yapmaksızın ya da 

ilave test veya hesap yapmaksızın belirli bir performans 

seviyesini veyasınıfını sağladığının kabul edildiğini 

gösteren teknik belgeleri kullanabilir. 

   (B) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında piyasaya arz 

edilen yapı malzemesi, ürün tipi aynı olmak koşuluyla, 

başka bir imalatçı tarafından aynı uyumlaştırılmış 

standart kapsamında üretilmiş  ve halihazırda test 

edilmiş ise, diğer imalatçının onayını aldıktan sonra, 

test sonuçlarının doğruluğu,güvenilirliği ve 

değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçıda 

olmak üzere diğer yapı malzemesinintest sonuçlarının 

tamamına veya bir kısmına karşılık gelen performansı 

gösteren teknik belgeleri kullanabilir. 

   (C) Yukarıdaki (B) bendine alternatif olarak bir 

uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında piyasaya arz 

edilen yapı malzemesi, temel karakteristiklerinden biri 

veya birkaçı tedarikçisi tarafından uyumlaştırılmış teknik 

şartnameye göre test edilmiş bir sistem veya bu sistemin 

bileşeni ise, imalatçının sistemi veya bileşenleri, 

tedarikçinin talimatlarında belirttiği şekilde monte etmesi 

koşuluyla, diğer imalâtçının veya tedarikçinin onayını 

aldıktan sonra test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği 

ve değişmezliğini sağlama sorumluluğudiğer imalatçı 

veya tedarikçide olmak üzere kendine tedarik edilen 

sistem veya bileşenlerin testsonuçlarının tamamına 

veya bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren, 

uygun teknik belgeleri kullanabilir. 

  (2) Tüzükte bahsedilen sistem 1 veya sistem 1+ kapsamındaki bir 

yapı malzemesi, bir ürünün performans değişmezliğinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

değerlendirilmesi ve doğrulanması sertifikasının gerekli 

olduğu durumlarda uygun teknik belgeler çıkarılan tüzük 

doğrultusunda onaylanmış bir kuruluş tarafından verilir.  

Çok Küçük 

İşletmelerce 

35. (1) Bir Uyumlaştırılmış Standart Kapsamında yapı malzemesi 

imaleden çok küçük ölçekli işletmeler, ilgili uyumlaştırılmış 
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Basitleştirilmiş 

Usullerin Kullanımı 
standardın kapsamındaki metotlardan farklı metotlar 

kullanarak, çıkarılan tüzükte yer alan sistem 3 ve sistem 4’e 

uygun olarak işlem yapabilir. İmalatçı, bu tür 

basitleştirilmiş usulleri kullandığında, uyumlaştırışmış 

standartlarda belirtilen usuller ile uygulamış olduğu 

yöntemlerin birbirlerine denk olduğunu ve yapı 

malzemesinin ilgili gerekler uygunluğunu özel teknik 

belgelendirme ile gösterir. 

 

Diğer 

Basitleştirilmiş 

Usuller 

 

36. (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve münferit 

olarak üretilmiş veya sipariş üzerine seri olmayan metotla 

olarak üretilmiş ve tanımlanmış tek bir yapı işine monte 

edilecek yapı malzemeleri ile ilgili olarak, tüzükte yer alan 

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilme ve 

Doğrulanması başlığı altında belirtilen sistem 1+ ve sistem 1’de 

performans değerlendirme kısmı, uygulanan usulün 

uyumlaştırılmış standartlarda ortaya konan usullere denkliğini 

ve ürünün ilgili gerekleri sağladığını gösteren özel teknik 

belgelendirme ile imalâtçı tarafından değiştirilebilir. 

 

  (2) Yukarıdaki birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, bir 

ürünün performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması sertifikasının gerekli olduğudurumlarda özel 

teknik belgeler çıkarılan tüzük doğrultusunda onaylanmış bir 

kuruluş tarafından doğrulanır. 

 

YEDİNCİ KISIM 

Onaylanmış Kuruluşlar 

 

Görevlendirmeden 

Sorumlu Mercii 

37. Bakanlık, bu Yasanın amacına uygun olarak; onaylanmış 

kuruluşların değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi 

ve yürütülmesinde, uygun görülen kuruluşların 

görevlendirilmesinde, onaylanmış kuruluşların  40’ıncı 

maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden 

ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. 

 

Bakanlığın 

Onaylanmış 

Kuruluşları 

Görevlendirmede 

Takip Edeceği Usul 

ve Esaslar 

38. (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş görevlendirme, gözetim ve 

denetimini gerçekleştirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri 

çerçevesinde aşağıd belirtilen hususlara uyar. 

   (A) Onaylanmış kuruluşlar ile herhangi bir çıkar ilişkisine 

girmez. 

   (B) Bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde 

yapılanır ve çalışır. 
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   (C) Performansın değişmezliğinin doğrulanması ve 

değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluşların 

bildirimi ile ilgili her türlü karar değerlendirme 

işlemini sürdüren personelin dışındaki yetkili 

kişilerce verilir. 

   (Ç) 

 

Onaylanmış kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri veya 

ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini 

teklif ve temin edemez. 

 

   (D) Elde edilen bilginin gizliliğini sağlar. 

 

   (E)  

 

Görevlerinin gereklerini yerine getirmek üzere 

bünyesinde yeterli sayıda personel bulundurur. 

 

Bilgilendirme 

Yükümlülüğü 

39. Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, bildirimi ve 

denetlenmesine ilişkin ulusal yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılan 

her türlü değişikliği web sitesinde duyurur. 

 

Onaylanmış 

Kuruluşlara İlişkin 

Gereklilikler 

40. (1) 

 

Onaylanmış kuruluş bildirim için aşağıdaki gereklilikleri 

sağlar. 

   (A)   Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir 

şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak 

zorundadır. 

 

   (B) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi 

hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün 

ile herhangi bir  bağı olmayan bağımsız ve üçüncü 

bir taraf niteliğinde olur. Değerlendirmesini yaptığı 

yapı malzemelerinin tasarımı, imalatı, tedariki, 

montajı, kullanımı veya bakımında yer alan 

işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek 

odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona 

bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir 

çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları 

kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak 

değerlendirilebilir.  

 

   (C) Onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey 

yönetimi ve performans değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü 

taraf görevlerini yerine getirmekle sorumlu 

personeli;  

 

    (1) Değerlendirilen yapı malzemelerini tasarlayan, 

imal eden, satın alan, tedarik eden, monte eden, 
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kullanan, bakım ve onarımını yapan veya 

sahibi olan kişilerden ve bunların yetkili 

temsilcilerinde olamaz. Bu durum 

değerlendirmesi yapılmış yapı malzemelerinin 

şahsi amaçla veya onaylanmış kuruluş 

faaliyetleri için kullanımını engellemez. 

    (2) Değerlendirilen yapı malzemelerinin 

tasarımında, imalatında veya yapımında, 

pazarlanmasında, monte edilmesinde, 

kullanımında veya bakımında doğrudan yer 

alamaz ve bu faaliyetleri yürüten tarafların 

temsilcisi olamaz. Onaylanmış kuruluş, 

bildirimin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar 

verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini 

layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde 

etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve 

faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle 

müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. 

Onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik ve 

yüklenicilerin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi 

yapmış olduğu değerlendirme ve doğrulama 

faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve 

tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.  

 

   (Ç) Onaylanmış kuruluş ve personeli, performansın 

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 

sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki 

yeterliliği ile yerinen getirir ve varmış olduğu 

hükümler ile yürüttüğü değerlendirme veya 

doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve 

özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin 

menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden 

kaynaklı en başta mali olmak üzere her türlü baskı ve 

teşvikten bağımsızdır. 

   (D)    Onaylanmış kuruluşun, bildirim kapsamı ile ilgili 

olarak tüzükte yer alan Performansın 

Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 

sürecindeki görevleri bizzat veya sorumluluk 

kendisinde olmak kaydı ile, kendi adına başka bir 

kuruluş yürütse bile, onaylanmış kuruluş olarak tüm 

görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her 

bir performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi 

ve doğrulanması sistemi ve yapı malzemelerinin her 

tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve 

bildirimin yapıldığı alanlardaki görevleri yürütmek 

için onaylanmış kuruluşun; 
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    (1) Performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde 

görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, 

yeterli düzeyde ve uygun kapsamda tecrübeye 

sahip gerekli personele,  

    (2) Yürütülen performans değerlendirmesine 

ilişkin yöntemleri açıklayan ve bunların 

şeffaflığını ve tekrar uygulanabilirliğini garanti 

eden gerekli tarifnameye ve onaylanmış 

kuruluş olarak yürüttüğü görevler ve diğer 

faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun 

yöntemlere ve politikalara,  

 

    (3) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet 

gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz 

konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve 

üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate 

alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli 

yöntemlere, 

    (4) Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan 

faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari 

görevleri yerine getirme olanağına ve her türlü 

ekipman veya hizmete erişim hakkına sahip 

olması gerekir. 

   (E) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin yapıldığı 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu 

personelinin; 

    (1) Onaylanmış kuruluşun bildirim kapsamı 

dahilinde, performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecindeki 

onaylanmış kuruluş görevlerinin tümünü 

kapsayan teknik ve mesleki eğitimi almış, 

    (2) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama 

faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan yeterli 

bilgiye ve bu faaliyetleri yürütmek üzere 

gerekli uzmanlık vasıflarına sahip, 

    (3) İlgili uyumlaştırılmış standartlar ile bu yasanın 

ilgili hükümlerini kavrayabilecek bilgiye sahip, 

 

    (4) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama 

faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları ve 

raporları düzenleyebilecek yeterlilikte olması 

gerekir. 
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   (F) Onaylanmış kuruluş, kendisinin, üst kademe 

yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten 

personelinin tarafsızlığını garanti eder. Onaylanmış 

kuruluşun kuruluşun üst kademe yönetiminin ve 

değerlendirme görevini yürüten personelinin 

ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya 

değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz. 

 

   (G) Onaylanmış kuruluş yürüttüğü değerlendirme ve 

doğrulama faaliyetleri kapsamında mesleki 

sorumluluk sigortasını yaptırır. 

 

   (Ğ)    Onaylanmış kuruluş personeli, yetkili idari merciler 

ile ilişkili olan işler haricinde, tüzükte belirlenen 

performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması görevlerini yürütürken elde ettiği tüm 

bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler 

ile ilgili hakları saklıdır. 

   (H) Onaylanmış kuruluşlar, ilgili standardizasyon 

faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların 

koordinasyonu için 50’inci madde  kapsamında 

oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya 

değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu 

faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve 

onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için 

oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya 

çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul 

eder. 

Uygunluk Karnesi 41. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referans numarası yayımlanmış 

ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında 

ortaya konan kriterler 40’ıncı maddede ortaya konan gerekleri 

kapsıyorsa ve onaylanmış kuruluş da bu kriterlere uygun 

olduğunu kanıtlayabiliyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun 

40’ıncı maddedeki gerekleri sağladığı kabul edilir. 

Onaylanmış 

Kuruluşların Şube 

Temsilcilik ve 

Yüklenicileri 

 

42. (1) 

 
Onaylanmış kuruluş, performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü 

belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir 

şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde 

bunların 40’ıncı maddede belirtilen  gerekleri 

karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa 

bildirir. 

 

  (2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri 

tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu 

üstlenmiş sayılır. 

  (3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde 



 25 

bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir. 

  (4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya 

temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili 

belgeleri ve bahsi geçen tarafların çıkarılan tüzüğe göre 

yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde 

Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder. 

Onaylanmış Kuruluş 

Bünyesindeki Test 

Laboratuvarları 

Dışındaki Tesislerin 

Kullanılması 

43. (1) İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik 

açıdan geçerli sebeplerde var ise, onaylanmış kuruluşlar 

çıkarılan tüzükte belirtilen performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde 

bahsedilen testleri yapmaya veya kendi denetimi altında, 

üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının 

laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya 

imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında 

o laboratuvarın ekipmanını kullanarak yaptırmaya karar 

verebilir. Bu tür testleri yürütecek onaylanmış 

kuruluşlar, kendi akredite test laboratuvarları dışında 

başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir. 

  (2) Onaylanmış kuruluş, birinci fıkrada belirtilen testler 

yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin 

karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının 

gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, 

ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test 

sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da 

sorumludur. 

Onaylanmış Kuruluş 

Olma Başvurusu 

44 (1) 

 
Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış 

kuruluş olarak görevlendirilmek istenen Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ndeki yerleşik kuruluş, Bakanlığa 

başvuruda bulunur. 

  (2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 40’ıncı maddede  ortaya 

konulan gerekleri karşıladığını gösteren belgeler, yürütülen 

faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği 

değerlendirme ve doğrulama yöntemleri tüzükte 

belirlenerek, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 

Onaylanmış Kuruluşlar çerçevesinde düzenlenen 

akreditasyon belgesi veya bunun yerine geçerli 

gerekçelerin varlığı hâlinde, belirtilen kanıt ve belgeler 

Bakanlığa teslim edilir. 

Kayıt tutma 45. (1) 

 
Daire, sadece 40’ıncı maddede sayılan vasıflara haiz 

kuruluşların kaydını tutar. 

 

  (2) Daire tarafından tutulan kayıt; yürütülecek faaliyetlerin 

her türlü detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname 

referansını ve tüzükte ortaya konan sistem ile ilgili olarak 

kuruluşun yetkili olduğu temel karakteristikleri ihtiva 
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eder. Ancak, tüzükte performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması başlığı altındaki ilgili 

bir uyumlaştırılmış teknik şartnameye atıf gerektirmeyen 

temel karakteristiklerin olduğu durumlarda referansa 

gerek yoktur. 

 

  (3) Akreditasyon belgesi olması halinde kuruluş, Bakanlıkça 

görevlendirildiklerine dair bir tebliğin yayımlanması 

üzerine faaliyetlerine başlayabilir. Sadece bu kuruluşlar, 

bu Yasanın amaçları çerçevesinde faaliyet gösterebilen 

onaylanmış kuruluşlar olarak addedilir. Onaylanmış 

kuruluş birden fazla mevzuat kapsamında bildirilse dahi 

kuruluş tek bir kimlik numarası alır. 

 

Onaylanmış Kuruluş 

Hakkında 

Değişiklikler 

46. (1) 

 
Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 40’ıncı maddede belirtilen 

gerekleri karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine 

getiremediğini belirlemiş veya bu konuda 

bilgilendirilmişise, bahsi geçen gerekleri karşılamak veya 

yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin önemi 

ile orantılı olarak çıkarılan onaylanmış kuruluşlarla ilgili 

hükümlerin yer aldığı tüzüğe göre söz konusu kuruluşu 

askıya alır veya iptal eder. Bakanlık, konu hakkında web 

sayfasında duyuru yapar ve halkı bilgilendirir. 

 

  (2) Onaylanmış kuruluşun iptali, sınırlandırılması, askıya 

alınması veya durdurulması hâlinde veya kuruluş kendi 

isteğiyle faaliyetlerine son verdiğinde Bakanlık, bu 

kuruluşa ait dosyalarailişkin işlemlerin, başka bir 

onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu 

dosyaların gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi 

faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza 

edilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Onaylanmış 

Kuruluşların 

Uygulamaya İlişkin 

Yükümlülükleri 

 

47. (1) 

 
Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri, şubelerinin çalışma 

usul ve esasları ile yetkilendirilmeleri ve 

denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar, tüzükle 

düzenlenir. 

  (2) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması süreci, imalâtçı tarafından şeffaflık 

içerisinde ve iktisadi işletmeler için gereksiz ek yük 

yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. 

  (3) Onaylanmış kuruluş faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin 

büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon 

yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin karmaşıklık 

derecesini ve üretim sürecinin hacmi ve özelliği ile bu 

Yasaya göre ürün için gerekli görülen zorluk derecesini 

ve inşaat işlerinde istenen bütün temel gereklerin yerine 
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getirilmesinde ürünün oynadığı rolü dikkate alarak yürütür. 

  (4) Onaylanmış kuruluş, üretim tesisinin ve fabrika üretim 

kontrolünün başlangıç denetimi sürecinde, imalâtçının 

ürünün performansının değişmezliğini sağlamadığını 

tespit ederse, imalâtçıdan gerekli düzeltici tedbiri almasını 

ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar imalâtçıya belge 

düzenlemez. 

  (5) Onaylanmış kuruluş, bir yapı malzemesinin 

performansının değişmezliğinin doğrulanması amaçlı 

denetimi sırasında malzemenin tip ürün ile aynı 

performansı sağlamadığını tespit ederse,imalâtçıdan 

gerekli her türlü düzeltici tedbiri almasını ister ve 

gereken hallerde ürüne ilişkin belgeyi askıya alır veya 

iptal eder.  Düzeltici tedbirler alınmadığı veya alınan 

tedbirler istenen etkiyi göstermediği takdirde, onaylanmış 

kuruluş, duruma göre her türlü belgeyi kısıtlar, askıya alır 

veya iptal eder. 

Onaylanmış  

Kuruluşların 

Bilgilendirmeye 

İlişkin 

Mükellefiyetleri 

48. (1) Onaylanmış kuruluşlar; 

 

   (A) Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen 

belgeler hakkında, 

   (B) 

 

Bildirimin kapsamına veya şartlarına etki eden 

hertürlü durum hakkında, 

 

   (C) Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini 

değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerine ilişkin 

piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenen 

bilgi talebi hakkında, 

 

   (Ç) Talep edildiğinde, bildirim kapsamında yapılan 

performans değişmezliği değerlendirmesi ve 

onaylanması sistemleri çerçevesinde yapılan 

görevler, sınır ötesi ve taşeron faaliyetleri dahil omak 

üzere; her türlü faaliyet Bakalığa bildirilir. 

  (2) Onaylanmış Kuruluşlar, kendileriyle aynı uyumlaştırılmış 

teknik şartname kapsamındaki ürünler için ve benzer 

performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanması sistemleri için görevlendirilmiş diğer 

kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve istendiği takdirde 

olumlu sonuçlanan performansın değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetlerine ilişkin 

bilgi verirler. 

Onaylanmış 

Kuruluşların 

49. BuYasa kapsamında Bakanlıkça görevlendirilmiş ve onaylanmış 
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Koordinasyonu 

 
kuruluşlar, kendi aralarında gerekli koordinasyon ve işbirliğini 

sağlamak üzere bir yapılanma oluşturabilirler. Onaylanmış 

kuruluşlar; Komisyonca oluşturulmuş onaylanmış kuruluşlar 

grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili bir temsilcileri 

vasıtasıyla katılım sağlar ve bu katılım ile ilgili tüm giderleri 

karşılar. Bu kapsamda yapılan çalışma ve faaliyetlere ilişkin olarak 

Bakanlığı bilgilendirir. 

 

   

SEKİZİNCİ KISIM 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

 

Yetkili Kuruluş 50. (1) Bu Yasa kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 

yürütülmesinde yetkili kuruluş Bakanlıktır. Bakanlık bu 

denetim faaliyetini ve idari yaptırımları, Planlama ve İnşaat 

Dairesi Müdürlüğü ve Şubeleri eliyle gerçekleştirir. 

 

  (2) Bu yasa tahtında Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde çalışacak denetim 

elemanlarının görevlendirilmesi hususunu düzenleyen usul ve 

esaslar tüzükte düzenlenir. 

Risk Taşıyan Yapı 

Malzemeleri İle İlgili 

İşlemler 

51. (1) 

 
Bakanlık,  Yapı Malzemeleri Yasası uyarınca harekete 

geçtiği takdirde veya bir uyumlaştırılmış standart 

kapsamında olan veya hakkında Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi oluşturulmuş bir yapı malzemesinin 

beyan edilen performansı sağlayamadığı ve bu Yasa 

kapsamındaki yapı işleri için temel gerekleri 

karşılamasında risk oluşturduğunda, Bakanlık, söz 

konusu ürüne ilişkin olarak bu Yasada belirtilen 

gerekleri kapsayan bir değerlendirmede bulunur. İlgili 

iktisadi işletmeler, Bakanlıkile gerektiği şekilde işbirliği 

yapar. Bakanlık, yapılan inceleme sonucunda yapı 

malzemesinin bu Yasada belirtilen gerekleri yerine 

getirmediğine karar verir ise, derhal ilgili iktisadi 

işletmeden verilen süre içerisinde malzemenin, ilgili 

gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile uyumlu 

hale getirilmesini, gereken tüm düzeltici tedbirlerin 

alınmasını veya riskin türüne göre ürünün geri çekilmesini 

veya piyasadan toplatılmasını ister. Bu tedbirlerin 

alınması, mevzuata aykırılığın giderilmesi,  Bakanlıkça 

süre verilmiş olması veya belgelendirme için ilgili 

kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması, Bakanlığın bu 

yasada belirtilen suç ve cezaları uygulamasına engel 

teşkil etmez. Bakanlık, varsa ilgili onaylanmış kuruluşu 

konuya ilişkin olarak bilgilendirir. 

  (2) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin 
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alınmasını sağlar. 

  (3) İlgili iktisadi işletme, birinci fıkrada belirtilen süre 

içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde 

Bakanlık, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada 

bulundurulmasının yasaklanması veya sınırlanması veya 

yapı malzemesinin piyasadan toplatılması veya geri 

çekilmesi için her türlü tedbiri alır. Bu işlemler sebebiyle 

yapılan masraf ilgili iktisadi işletme tarafından tazmin 

edilir.  

  (4) Yukarıda birinci fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan 

bütün detayları, özellikle uygunsuz yapı malzemesinin 

tanımlanması için gerekli olan verileri, yapı 

malzemesinin menşei, iddia edilen  uygunsuzluğun 

mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve 

niteliği yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen 

savunmalarıda içerir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun; 

   (A) Malzemenin beyan edilen performansı veya bu 

Yasada belirtilen yapı işleri için temel gerekleri 

karşılayamamasına, 

   (B) Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya özel 

teknik belgelendirmedeki eksikliklere, bağlı olup 

olmadığını belirtir. 

 

  (5) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme 

istinaden, ilgili yapı malzemesinin uygunsuzluğuna dair 

uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan 

herhangi bir ek bilgiyi; web sitesinden duyurur. 

  (6) 

 
Yukarıda dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin 

ulaşmasından itibaren onbeş işgünü içerisinde ilgili yapı 

malzemesi hakkında alınan tedbire dair hiçbir itiraz 

ulaşmazsa bu tedbir geçerli sayılır. 

  (7) Bakanlık, herhangi bir gecikme olmadan ilgili yapı 

malzemesine dair ürünün piyasadan çekilmesi gibi uygun 

kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar. 

Korunma Usulü 52. Bu yasadaki 51’nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında 

belirtilen işlemler sonrasında Avrupa Birliği pazarında başlatılan 

bir tedbire karşı herhangi bir itiraz olursa, Bakanlık uygunsuz 

ürünün piyasadan çekilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Bakanlık tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye 

dayanmadığına hükmedilirse, tedbiri yürürlükten kaldırır. 

Yasaya Uygun 

Olduğu Halde Sağlık 

ve Güvenlik 

Açısından Riskli 

Yapı Malzemeleri 

53. (1) Bu yasanın 51’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun 

olarak değerlendirme yapıldığında, bu Yasaya uygun 

olmasına rağmen, yapı malzemesinin insan sağlığı ve 

güvenliği veya kamu yararını koruma açısından yapı 

işleri için temel gerekleri yerine getirmesinde bir risk arz 

ettiği tespit edilirse; Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş 
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ise, riskin türüne göre, ürünün geri çekilmesi veya ürünün 

makul bir süre içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde 

olmak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan 

tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını 

sağlar. 

  (2) 

 
İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm 

yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin 

alınmasını sağlar. 

  (3) Bakanlık, tedbirler konusunda gerekli duyuru ve 

bilgilendirmeyi yapar. Söz konusu bilgilendirme, mevcut 

bütün detayları, özellikle ilgili yapı malzemesinin 

tanımlanması için gerekli olan verileri, malzemenin 

menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede 

alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir. 

Resmi Belgelerde 

Tespit Edilen 

Uygunsuzluk 

54. (1) Bu yasanın 51’nci maddesinde belirtilen hususlar saklı 

kalmak şartı ile Bakanlık; 

                                                

(A) 

CE işaretlemesinin 10’uncu ve 11’inci maddelerin 

ihlal edilerek konulması, 

   (B) 10’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE 

işaretlemesinin gerektiği halde konmaması, 

   (C) 7’nci maddede belirtilen durumlar hariç, gerektiği 

halde, 6’ncı madde uyarınca, performans beyanının 

hazırlanmaması, 

   (Ç) Performans beyanının 6’ncı, 8’inci ve 9’uncu 

maddelere uygun şekilde hazırlanmaması, 

   (D) Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya hiç 

bulunmaması, hallerinden birinin tespitinde, ilgili 

iktisadi işletmeden uygunsuzluğun giderilmesini 

ister. 

  (2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yapı malzemesinin 

ülke içerisinde piyasada bulunmasının kısıtlanması veya 

yasaklanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan 

toplatılmasını veya geriçekilmesini temin eder. 

 

 

DOKUZUNCU KISIM 

Suç ve Cezalar 

İmalatçı, İthalatçı ve 

Dağıtıcılara 

Uygulanan İdari 

Para Cezaları 

55. (1) Bu Yasanın; 

   (A) 13'üncü maddesinin 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü  ve 5'inci 

fıkralarına aykırı hareket eden  imalatçılar suç işlemiş olur ve 

hakklarında 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) tutarında idari 

para cezası uygulanır.  

   (B) 13'üncü maddenin 7'nci fıkrasına aykırı hareket eden 
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imalatçılar suç işlemiş olur ve haklarında 20.000 TL (Yirmi 

Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır.  

   (C) 15'inci maddesinin  2'nci, 3'üncü ve 8'inci  fıkralarına aykırı 

hareket eden ithalatçılar suç işlemiş olur ve haklarında 

10.000 TL (On Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası 

uygulanır. 

   (Ç) 15'inci maddenin 6'ncı ve 7'nci fıkralarına aykırı hareket 

eden imalatçılar suç işlemiş olur ve haklarında 20.000 TL 

(Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır. 

   (E) 16'ncı maddenin 2'nci fıkrasına aykırı hareket eden 

dağıtıcılar suç işlemiş olur ve haklarında 10.000 TL (On Bin 

Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır. 

   (F) 16'ncı maddenin 4'üncü ve 5'inci fıkralarına aykırı hareket 

eden dağıtıcılar suç işlemiş olur ve haklarında 20.000 TL 

(Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır. 

 

ONUNCU KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

    

Yapı Malzemeleri Teknik 

Komitesi 

56. (1) Teknik şartnamelerin ve mevzuat uyumunun sağlanarak 

uygulamaya yönelik sorunların çözümü için kamu kurum ve 

kuruluşları ile meslek odalarından oluşan komite oluşturulur. 

  (2) İş bu yasa altında Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin 

Oluşumu ve Görevlerine ilişkin usul ve esaslar, tüzükle 

düzenlenir. 

Bakanlık İle İrtibat 

 

57. BuYasa çerçevesinde hertürlü bildirim ve irtibat Bakanlık ile 

sağlanır. 

Yürürlüğe Giriş 

 

58. Bu yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

 

59. Bu Yasa hükümleri Planlama ve İnşaat Dairesi'nin bağlı 

bulunduğu Bakanlık tarafından yürütür. 

 


