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YÖNETMELİK

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

(2016/426/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, gaz yakan c�hazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı

durumlarda �nsanların, evc�l hayvanların ve eşyaların güvenl�ğ�n� tehl�keye atmayacak şek�lde p�yasaya arz ed�lmes�n�
ve/veya h�zmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, gaz yakan c�hazları ve bunların donanımlarını kapsar.
(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda bel�rt�len c�hazlar bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır:
a) Endüstr�yel tes�slerde gerçekleşt�r�len endüstr�yel �şlemlerde kullanım �ç�n,
b) Hava taşıtları ve dem�ryollarında kullanım �ç�n,
c) Laboratuvarlarda geç�c� kullanıma yönel�k araştırma amaçları �ç�n.
(3) İk�nc� fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca bel�rl� b�r sürece veya kullanıma yönel�k bel�rl�

b�r �ht�yacı ele almayı hedefled�ğ� hallerde c�hazın “özel olarak tasarlandığı” kabul ed�l�r.
(4) Bu Yönetmel�ğ�n amaçları doğrultusunda, aşağıdak� koşulların sağlanması durumunda b�r c�hazın “normal

olarak kullanıldığı” kabul ed�l�r:
a) İmalatçının tal�matlarına göre c�hazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenl� olarak bakımının

sağlanması,
b) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca yapılan b�ld�r�mde bel�rt�ld�ğ� g�b�, gaz yakıtı kal�tes�ndek� normal

b�r sapma ve besleme basıncındak� normal b�r dalgalanma �le b�rl�kte kullanılması,
c) Üret�m amacına uygun olarak veya makul b�r şek�lde kullanılması.
(5) C�hazlar veya donanımlar �ç�n bu Yönetmel�k tarafından ele alınan hususların B�rl�k uyumlaştırılmış

mevzuatı kapsamındak� başka b�r düzenleme tarafından daha bel�rg�n b�r b�ç�mde ele alınması durumunda, bu c�hazlar
ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanmaz veya uygulanmasına son
ver�l�r.

(6) Ek I’�n 3.5. maddes�nde bel�rt�len temel enerj� gerekler�n�n rasyonel kullanımı, 23/6/2010 tar�hl� ve
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Enerj� �le İlg�l� Ürünler�n Çevreye Duyarlı Tasarımına
İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� uyarınca kabul ed�len b�r tedb�r�n kapsadığı c�hazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmel�k, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımının artırılması ve b�naların enerj� ver�ml�l�ğ� �le
�lg�l� tedb�rler�n alınması hususunda yetk�l� kuruluşların yükümlülüğünü etk�lemez.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanunun 4 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AB: Avrupa B�rl�ğ�n�,
b) Akred�tasyon: B�r ulusal akred�tasyon kurumu tarafından b�r uygunluk değerlend�rme kuruluşunun bel�rl�

b�r uygunluk değerlend�rme faal�yet�n� yer�ne get�rmek üzere �lg�l� ulusal ve uluslararası standartların bel�rled�ğ�
gerekler� ve �lg�l� sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekler� karşıladığının resm� kabulünü,

c) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
ç) B�rl�k uyumlaştırılmış mevzuatı: Ürünler�n p�yasaya arz ed�lmes�ne �l�şk�n koşulları uyumlaştıran AB

mevzuatını,
d) CE �şaret�: İmalatçı tarafından c�haz ya da donanıma “CE” �şaret�n�n �l�şt�r�lmes�n� öngören tekn�k

mevzuatın �lg�l� bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren �şaret�,
e) C�hazlar: Yemek p�ş�rme, soğutma, �kl�mlend�rme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya

yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan c�hazları ve ayrıca cebr� üflemel� brülörler� ve bu brülörler �le teçh�z ed�len
ısıtma elemanlarını,

f) C�haz kategor�s�: C�haz kategor� �şaret�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde, b�r c�hazın emn�yetl� b�r şek�lde ve �stenen
performans sev�yes�nde yanması �ç�n tasarlanmış gaz a�leler�n�n ve/veya gaz gruplarının tesp�t�n�,

g) Dağıtıcı: B�r c�hazı veya donanımı tedar�k z�nc�r�nde yer alarak p�yasada bulunduran, �malatçı veya �thalatçı
dışındak� herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş�y�,

ğ) Donanımlar: B�r c�haza takılmak üzere tasarlanan veya monte ed�ld�ğ�nde b�r c�haz meydana get�ren
emn�yet, kontrol veya ayarlama teçh�zatını ve bunların kısm� montajlarını,

h) Enerj� ver�ml�l�ğ�: B�r c�hazın performans çıktısının enerj� g�rd�s�ne oranını,
ı) Endüstr�yel �şlem: Materyaller�n, b�tk�ler�n, ç�ftl�k hayvanlarının, hayvansal ürünler�n, gıda veya d�ğer

ürünler�n t�car� kullanım amacıyla elde ed�lmes�n�, yet�şt�r�lmes�n�, arıtılmasını, �şlenmes�n�, üret�lmes�n�, �malatını
veya hazırlanmasını,
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�) Endüstr�yel tes�s: Bel�rl� ulusal sağlık ve emn�yet düzenlemeler�ne tab� tutulan b�r endüstr�yel �şlem olan ana
faal�yet�n gerçekleşt�r�ld�ğ� herhang� b�r yer�,

j) Gaz a�les�: B�r Wobbe endeks� aralığı �le b�rb�r�ne bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları
grubunu,

k) Gaz grubu: İlg�l� gaz a�les� bünyes�ndek� bel�rl� b�r Wobbe endeks� aralığını,
l) Gaz yakıt: 1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz hal�nde bulunan her türlü yakıtı,
m) Ger� çağırma: N�ha� kullanıcının el�nde bulunan b�r c�hazın veya c�haz �malatçısının el�nde bulunan b�r

donanımın �ade ed�lmes�n� amaçlayan her türlü tedb�r�,
n) H�zmete sunma: B�r c�hazın n�ha� kullanıcı tarafından �lk kullanımını,
o) İkt�sad� �şletmec�: İmalatçı, yetk�l� tems�lc�, �thalatçı ve dağıtıcıyı,
ö) İmalatçı: B�r c�hazı veya b�r donanımı �mal eden veya tasarlanmış veya �mal ed�lm�ş b�r c�haza veya

donanıma sah�p olup söz konusu c�hazı veya donanımı kend� adı veya t�car� markası altında pazarlayan veya c�hazı
kend� amaçları doğrultusunda kullanan herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş�y�,

p) İthalatçı: B�r ürünü �thal ederek p�yasaya arz eden Türk�ye’de yerleş�k gerçek veya tüzel k�ş�y�,
r) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,
s) P�ş�rme: Isı kullanımı yoluyla veya çok çeş�tl� yöntemlerden yararlanarak tüket�me yönel�k gıda hazırlama

veya ısıtma tekn�ğ�n� ya da uygulamasını,
ş) P�yasada bulundurma: B�r c�hazın veya donanımın t�car� b�r faal�yet yoluyla, bedell� veya bedels�z olarak

dağıtım veya kullanım �ç�n p�yasaya sağlanmasını,
t) P�yasadan çekme: Tedar�k z�nc�r�ndek� b�r c�hazın veya donanımın p�yasada bulunmasını önlemey�

amaçlayan her türlü tedb�r�,
u) P�yasaya arz: B�r c�hazın veya donanımın p�yasada �lk kez bulundurulmasını,
ü) Tekn�k şartname: B�r c�haz veya donanım �ç�n karşılanması gereken tekn�k gerekler� tanımlayan dokümanı,
v) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
y) Uygunluk değerlend�rmes�: B�r c�haza veya donanıma �l�şk�n olarak bu Yönetmel�kte yer alan gerekler�n

yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� gösteren sürec�,
z) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu: Kal�brasyon, test, muayene ve belgelend�rme dâh�l olmak üzere

uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n� gerçekleşt�ren kuruluşu,
aa) Uyumlaştırılmış standard: Uyumlaştırılmış Avrupa B�rl�ğ� mevzuatını uygulamak amacıyla Kom�syonun

taleb�ne �st�naden kabul ed�len b�r Avrupa standardını,
bb) Üye ülke: Avrupa B�rl�ğ� üyes� ülkey�,
cc) Wobbe endeks�: Farklı b�leş�me sah�p gaz yakıtlarına a�t yanma enerj�s� ver�m�n�n b�r c�hazda

kıyaslanmasında kullanılan, gaz yakıtlarının b�rb�r�yle değ�şt�r�leb�l�rl�k gösterges�n�,
çç) Yanma: Gaz yakıtın oks�jenle reaks�yona geçerek ısı veya ışık ürett�ğ� b�r sürec�,
dd) Yetk�l� tems�lc�: B�r �malatçıdan bel�rl� görevlerle �lg�l� olarak onun adına hareket etmek üzere yazılı

vekalet almış Türk�ye’de yerleş�k herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ee) Yıkama: Kurutma ve ütüleme dâh�l olmak üzere tüm yıkama sürec�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
P�yasada Bulundurma, H�zmete Sunma, Gaz Besleme Koşulları,

Temel Gerekler, Serbest Dolaşım
P�yasada bulundurma ve h�zmete sunma
MADDE 5 – (1) C�hazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmel�ğe uygun olmaları koşuluyla p�yasada

bulundurulur ve h�zmete sunulur.
(2) Donanımlar, sadece bu Yönetmel�ğe uygun olmaları koşuluyla p�yasada bulundurulur.
(3) Bu Yönetmel�k, c�hazların normal kullanımı esnasında k�ş�ler�n, evc�l hayvanların ve eşyaların

korunmaları �ç�n lüzumlu gördüğü �lave gerekler� koyması açısından Bakanlığın yetk�s�n� etk�lemez. Ancak bu durum,
c�hazlarda tad�lat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları
MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından sonra, Türk�ye’de kullanılan gaz türler�n� ve

gaz yakıtların mukab�l besleme basınç b�lg�ler�n� Ek II uyarınca �lg�l� formu kullanarak Ekonom� Bakanlığı
aracılığıyla Kom�syona b�ld�r�r. Bunlarla �lg�l� olarak öngörülen değ�ş�kl�kler�n açıklanmasını tak�p eden altı ay �ç�nde
söz konusu değ�ş�kl�kler de Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona b�ld�r�l�r.

Temel gerekler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� c�hazlar ve donanımlar, Ek I’de bel�rt�len temel gerekler�

karşılamalıdır.
Serbest dolaşım
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�ğe uygun c�hazların, bu Yönetmel�k kapsamındak� hususlara �l�şk�n

gerekçelerle p�yasada bulundurulması ve h�zmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.
(2) Bu Yönetmel�ğe uygun donanımların, bu Yönetmel�k kapsamındak� r�sklere �l�şk�n gerekçelerle p�yasada

bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.
(3) Tanıtımı yapılan �lg�l� c�hazların veya donanımların bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını ve bunların uygun

hale get�r�l�nceye kadar satılamayacağını gözle görülür b�r �şaret�n açıkça göstermes� kaydıyla, bu Yönetmel�ğe uygun
olmayan c�hazların veya donanımların fuarlarda, serg�lerde, tanıtım faal�yetler�nde veya benzer� etk�nl�klerde
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göster�lmes� engellenmez. Ancak bu tanıtım faal�yetler� boyunca �nsanların, evc�l hayvanların ve eşyaların güvenl�ğ�n�
sağlamak �ç�n gerekl� güvenl�k önlemler� alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkt�sad� İşletmec�ler�n Yükümlülükler�

İmalatçının yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) İmalatçı, p�yasaya arz ett�ğ� c�hazların veya donanımların ya da kend� amaçları �ç�n

kullandığı c�hazların Ek I’de bel�rt�len temel gereklere uygun şek�lde tasarlanmasını ve �mal ed�lmes�n� sağlar.
(2) İmalatçı, Ek III’te bel�rt�len tekn�k dosyayı hazırlar ve 16 ncı maddede bel�rt�len �lg�l� uygunluk

değerlend�rmes� yöntem�n� uygular veya uygulatır. B�r c�hazın veya donanımın �lg�l� gereklere uygunluğunun bu
yönteme göre kanıtlanması hal�nde �malatçı b�r AB uygunluk beyanı hazırlar ve CE �şaret�n� �l�şt�r�r.

(3) İmalatçı, tekn�k dosyayı ve AB uygunluk beyanını c�hazın veya donanımın p�yasaya arz ed�lmes�nden
�t�baren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, ser� üret�m�n bu Yönetmel�ğe uygun olarak devam etmes� �ç�n prosedürler�n uygulanmasını
sağlar. B�r c�hazın veya donanımın tasarımındak� veya özell�kler�ndek� değ�ş�kl�kler� ve c�hazın veya donanımın
uygunluğuna �l�şk�n olarak beyan ed�len uyumlaştırılmış standardlar ya da d�ğer tekn�k özell�kler yeter�nce d�kkate
alınır. İmalatçı, b�r c�hazın taşıdığı r�sklerle �lg�l� olarak; tüket�c�ler�n ve d�ğer kullanıcıların sağlık ve güvenl�ğ�n�
korumak amacıyla p�yasada bulunan c�hazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekl� görülmes� hal�nde
uygunsuz bulunan ve ger� çağrılan c�hazlar ve donanımlar hakkında ş�kâyetler�n b�r kaydını tutar ve bu �zleme
faal�yetler konusunda dağıtıcıları b�lg�lend�r�r.

(5) İmalatçı, c�hazların ve donanımların t�p, part� veya ser� numarası ya da ürünü tanımlamaya yarayan d�ğer
b�lg�ler� ve Ek IV’tek� �bareler� taşımasını sağlar. İmalatçı, c�haz veya donanım boyutunun veya n�tel�ğ�n�n buna �z�n
vermed�ğ� durumlarda, gerekl� b�lg�ler�n c�hazın veya donanımın ambalajında veya beraber�ndek� dokümanlarda yer
almasını sağlar.

(6) İmalatçı, c�hazın üzer�nde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzer�nde veya c�hazla b�rl�kte
ver�len belgede, kend� adını, tesc�ll� t�car� unvanını veya tesc�ll� t�car� markasını ve �let�ş�me geç�leb�lecek posta
adres�n� bel�rt�r. Bu adres, �malatçıyla �rt�bat kurulab�lecek tek b�r noktayı göstermel�d�r. İlet�ş�m b�lg�ler�, Türkçe veya
n�ha� kullanıcıların kolayca anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde olmalıdır.

(7) İmalatçı, donanımın üzer�nde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzer�nde veya donanımla
b�rl�kte ver�len belgede, kend� adını, kayıtlı t�car� unvanını veya tesc�ll� t�car� markasını ve �let�ş�me geç�leb�lecek
posta adres�n� bel�rt�r. Bu adres, �malatçıyla �rt�bat kurulab�lecek tek b�r noktayı göstermel�d�r. İlet�ş�m b�lg�ler�,
Türkçe veya c�haz �malatçılarının kolayca anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde olmalıdır.

(8) İmalatçı, tal�matlar ve güvenl�k b�lg�ler�n�n Ek I’�n 1.5 maddes�ne uygun b�ç�mde Türkçe olarak c�hazla
b�rl�kte bulunmasını sağlar. Bu tal�matlar ve güvenl�k b�lg�ler� herhang� b�r et�ketlemede olduğu g�b� açık, anlaşılab�l�r
ve okunaklı olmalıdır. İmalatçılar, donanıma Ek I’�n 1.7 maddes�ne uygun olarak c�haz �malatçılarının kolaylıkla
anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde kurulum veya montaj, ayarlama, �şletme ve bakım tal�matlarının
yanı sıra AB uygunluk beyanının b�r kopyasının �l�şt�r�lmes�n� sağlamalıdır. Ancak tek b�r kullanıcıya çok sayıda
donanımın tesl�m ed�ld�ğ� durumlarda, �lg�l� part� veya sevk�yatın beraber�nde AB uygunluk beyanının tek b�r suret�
bulundurulab�l�r.

(9) İmalatçı, p�yasaya arz ed�len b�r c�haz ya da donanımın bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını b�ld�ğ� veya
b�lmes�n�n gerekt�ğ� durumlarda söz konusu c�haz ya da donanımı uygun hale get�rmek amacıyla gerekt�ğ�nde
p�yasadan çekmek veya ger� çağırmak �ç�n derhal gerekl� düzelt�c� önlemler� alır. Ayrıca c�hazın ya da donanımın r�sk
teşk�l ett�ğ� durumlarda, �malatçı özell�kle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzelt�c� tedb�rlere da�r detayları vererek, bu
hususta Bakanlığı ve/veya c�haz ya da donanımın p�yasada bulunduğu üye ülken�n yetk�l� makamlarını derhal
b�lg�lend�r�r.

(10) İmalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetk�l� makamlarının gerekçel� taleb� doğrultusunda, c�haz ya da
donanımın bu Yönetmel�ğe uygunluğunu gösteren tüm b�lg� ve belgeler� Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ� b�r
d�lde, yazılı veya elektron�k ortamda sunar. İmalatçı, talep ed�lmes� hal�nde p�yasaya arz ett�kler� c�hazlardan ya da
donanımlardan doğan r�skler� ortadan kaldırmak �ç�n alınan herhang� b�r önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke
yetk�l� makamlarıyla �şb�rl�ğ� yapar.

Yetk�l� tems�lc�
MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı b�r görevlend�rme �le b�r yetk�l� tems�lc� atayab�l�r. 9 uncu madden�n b�r�nc�

fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve tekn�k dosya hazırlama yükümlülüğü, yetk�l� tems�lc�n�n yetk�ler� arasında yer
almaz.

(2) Yetk�l� tems�lc�, �malatçıdan aldığı yetk� çerçeves�nde bel�rt�len görevler� yer�ne get�r�r. Bu yetk�ler, yetk�l�
tems�lc�n�n en az aşağıdak�ler� yer�ne get�rmes�ne �z�n ver�r:

a) AB uygunluk beyanı ve tekn�k dosyanın, c�hazın ya da donanımın p�yasaya arz ed�lmes�nden �t�baren on yıl
süreyle, talep hal�nde Bakanlığa ya da üye ülkeler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� makamlarına sunulmak üzere
saklanması.

b) Bakanlığın ya da üye ülke yetk�l� makamlarının gerekçel� taleb�ne �st�naden, b�r c�hazın ya da donanımın
uygunluğunun kanıtlanması �ç�n gerekl� tüm b�lg� ve belgeler�n Bakanlığa ya da üye ülke yetk�l� makamlarına
sunulması.

c) Talep ed�lmes� hal�nde, yetk�l� tems�lc�n�n görevlend�rmes�ne konu c�haz ya da donanımların teşk�l ett�ğ�
r�skler� ortadan kaldırmak �ç�n alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetk�l�ler�yle �şb�rl�ğ�
yapılması.

İthalatçının yükümlülükler�
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MADDE 11 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun c�hazları ya da donanımları p�yasaya arz
eder.

(2) İthalatçı, c�hazı p�yasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun b�r uygunluk değerlend�rme
�şlem�n�n �malatçı tarafından yer�ne get�r�ld�ğ�n� tey�t eder. İthalatçı, �malatçı tarafından tekn�k dosyanın
hazırlandığını, c�hazın CE �şaret�n� taşıdığını ve Ek I’�n 1.5 maddes�ne göre tal�mat ve emn�yet b�lg�ler�n�n ürünle
b�rl�kte sunulduğunu ve �malatçının 9 uncu madden�n beş�nc� ve altıncı fıkralarında bel�rt�len gereklere uyduğunu
garant� eder.

(3) İthalatçı, donanımı p�yasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun b�r uygunluk değerlend�rme
�şlem�n�n �malatçı tarafından yer�ne get�r�ld�ğ�n� tey�t eder. İthalatçı, �malatçı tarafından tekn�k dosyanın
hazırlandığını, donanımın CE �şaret�n� taşıdığını ve AB uygunluk beyanının b�r kopyasının yanı sıra Ek I’�n 1.7
maddes�ne göre kurulum veya montaj, ayarlama, �şletme ve bakım tal�matlarının donanımla b�rl�kte sunulduğunu ve
�malatçının 9 uncu madden�n beş�nc� ve altıncı fıkralarında bel�rt�len gereklere uyduğunu garant� eder.

(4) İthalatçı, c�hazın ya da donanımın Ek I’de bel�rt�len temel sağlık ve güvenl�k gerekler�ne uygun olmadığını
düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmes� �ç�n nedenler�n�n olduğu durumlarda, bu Yönetmel�ğe uygun hale
get�r�lene kadar c�hazı ya da donanımı p�yasaya arz edemez. Ayrıca c�hazın ya da donanımın r�sk teşk�l ett�ğ�
durumlarda �thalatçı, �malatçıyı ve Bakanlığı bu konuda b�lg�lend�r�r.

(5) İthalatçı, c�haz üzer�nde veya mümkün olmadığında ambalaj üzer�nde veya c�hazla b�rl�kte bulunan
belgede, adını, tesc�ll� t�car� unvanını veya tesc�ll� t�car� markasını ve �let�ş�me geç�leb�lecek posta adres�n� bel�rt�r.
İlet�ş�m b�lg�ler�, Türkçe veya tüket�c�ler�n ve d�ğer n�ha� kullanıcıların kolaylıkla anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul
edeceğ� b�r d�lde olmalıdır. İthalatçı, donanım üzer�nde veya mümkün olmadığında ambalaj üzer�nde veya donanımla
b�rl�kte bulunan belgede, adını, tesc�ll� t�car� unvanını veya tesc�ll� t�car� markasını ve �let�ş�me geç�leb�lecek posta
adres�n� bel�rt�r. İlet�ş�m b�lg�ler�, Türkçe veya c�haz �malatçılarının kolayca anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul
edeceğ� b�r d�lde olmalıdır.

(6) İthalatçı, c�hazla b�rl�kte Ek I’�n 1.5 maddes�ne göre tal�matların ve emn�yet b�lg�ler�n�n Türkçe olarak
bulunmasını sağlar. İthalatçı, donanımla b�rl�kte AB uygunluk beyanının b�r kopyasının yanı sıra Türkçe veya c�haz
�malatçılarının kolaylıkla anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde Ek I’�n 1.7 maddes�ne göre kurulum
veya montaj, ayarlama, �şletme ve bakım tal�matlarının bulunmasını sağlar.

(7) İthalatçı, c�haz veya donanımın kend� sorumluluğu altındayken depolama ve nakl�ye şartlarının Ek I’de
bel�rt�len temel gereklere uygunluğunu tehl�keye düşürmemes�n� sağlar.

(8) İthalatçı, b�r c�hazın sah�p olduğu r�sklerle �lg�l� olarak gerekl� görüldüğünde, tüket�c�ler�n ve d�ğer
kullanıcıların sağlığını ve güvenl�ğ�n� korumak �ç�n, p�yasada bulunan c�hazlardan numune alarak test eder, araştırır ve
gerekl� görülmes� hal�nde uygunsuz bulunan ve ger� çağrılan c�hazlar ve donanımlara �l�şk�n ş�kâyetler�n b�r kaydını
tutar ve bu �zleme faal�yetler� hakkında dağıtıcıları b�lg�lend�r�r.

(9) P�yasaya arz ed�lm�ş olan b�r c�haz ya da donanımın, bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını düşündüğü veya
uygun olmadığını düşünmes� �ç�n nedenler�n�n olduğu durumlarda �thalatçı, c�haz ya da donanımı uygun hale get�rmek
amacıyla gerekt�ğ�nde p�yasadan çekmek veya ger� çağırmak �ç�n derhal gerekl� düzelt�c� önlemler� alır. Ayrıca, c�haz
ya da donanımın r�sk teşk�l ett�ğ� durumlarda, �thalatçı özell�kle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzelt�c� tedb�rlere da�r
detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve/veya c�haz ya da donanımın p�yasada bulundurulduğu üye ülken�n yetk�l�
makamlarını derhal b�lg�lend�r�r.

(10) İthalatçı, AB uygunluk beyanının b�r kopyasını c�haz ya da donanımın p�yasaya arz ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren on yıl süreyle muhafaza eder ve Bakanlığın ya da üye ülkeler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� makamlarının
taleb� üzer�ne tekn�k dosyayı Bakanlığa ve üye ülkeler�n �lg�l� makamlarına sunar.

(11) İthalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetk�l� makamlarının gerekçel� taleb� doğrultusunda, c�haz ya da
donanımın uygunluğunu gösteren tüm b�lg� ve belgeler� Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde sunar. Söz
konusu b�lg� ve belgeler yazılı veya elektron�k ortamda sunulab�l�r. İthalatçı, talep ed�lmes� hal�nde p�yasaya arz
ett�kler� c�haz ya da donanımlardan doğan r�skler� ortadan kaldırmak �ç�n alınan herhang� b�r önlem konusunda
Bakanlıkla ya da üye ülke yetk�l� makamlarıyla �şb�rl�ğ� yapar.

Dağıtıcının yükümlülükler�
MADDE 12 – (1) Dağıtıcı, b�r c�hazı ya da donanımı p�yasada bulundururken bu Yönetmel�ğ�n gerekler�

doğrultusunda özenle hareket eder.
(2) Dağıtıcı, c�hazı p�yasada bulundurmadan önce, c�hazın CE �şaret�n� taşıdığını ve Ek I’�n 1.5 maddes�ne

göre tal�mat ve emn�yet b�lg�ler�n�n Türkçe olarak c�hazla b�rl�kte bulunduğunu ve �malatçı ve �thalatçının 9 uncu
madden�n beş�nc� ve altıncı fıkraları �le 11 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len gereklere uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcı, donanımı p�yasada bulundurmadan önce, donanımın CE �şaret�n� taşıdığını, AB uygunluk
beyanının b�r kopyasının ve Türkçe veya c�haz �malatçılarının kolaylıkla anlayab�leceğ� ve Bakanlığın kabul edeceğ�
b�r d�lde Ek I’�n 1.7 maddes�ne uygun olarak kurulum veya montaj, ayarlama, �şletme ve bakım tal�matlarının
donanımla b�rl�kte bulunduğunu ve �malatçı ve �thalatçının sırasıyla 9 uncu madden�n beş�nc� ve altıncı fıkraları �le 11
�nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len gereklere uyduğunu doğrular.

(4) Dağıtıcı, c�haz ya da donanımın Ek I’de bel�rt�len temel gereklere uygun olmadığını düşündüğü veya
uygun olmadığını düşünmes� �ç�n nedenler�n�n olduğu durumlarda, uygun hale get�r�lene kadar bu c�hazı ya da
donanımı p�yasada bulunduramaz. Ayrıca, c�haz ya da donanımın r�sk teşk�l ett�ğ� durumlarda dağıtıcı, �malatçı veya
�thalatçıyı aynı zamanda Bakanlığı bu yönde b�lg�lend�r�r.

(5) Dağıtıcı, c�haz ya da donanımın kend� sorumluluğu altındayken depolama ve nakl�ye şartlarının, Ek I’de
bel�rt�len temel gereklere uygunluğunu tehl�keye düşürmemes�n� sağlar.
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(6) P�yasada bulundurduğu b�r c�haz ya da donanımın, bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını düşündüğü veya
uygun olmadığını düşünmes� �ç�n nedenler�n�n olduğu durumlarda dağıtıcı, �lg�l� c�hazı ya da donanımı uygun hale
get�rmek amacıyla gerekt�ğ�nde p�yasadan çekmek veya ger� çağırmak g�b� gerekl� düzelt�c� tedb�rler�n alındığından
em�n olur. Ayrıca, c�haz ya da donanımın r�sk teşk�l ett�ğ� durumlarda, dağıtıcı, özell�kle uygunsuzluğa ve alınan tüm
düzelt�c� tedb�rlere da�r detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve c�haz ya da donanımın p�yasada bulundurulduğu
üye ülken�n yetk�l� makamlarını derhal b�lg�lend�r�r.

(7) Dağıtıcı, Bakanlığın ya da üye ülke yetk�l� makamlarının gerekçel� taleb� doğrultusunda, c�haz ya da
donanımın bu Yönetmel�k �le uygunluğunu gösteren tüm b�lg� ve belgeler� Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ� b�r
d�lde sunar. Söz konusu b�lg� ve belgeler yazılı veya elektron�k ortamda sunulab�l�r. Dağıtıcı, talep ed�lmes� hal�nde
p�yasada bulundurdukları c�haz ya da donanımlardan doğan r�skler� ortadan kaldırmak �ç�n alınan herhang� b�r önlem
konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetk�l� makamlarıyla �şb�rl�ğ� yapar.

İmalatçıların yükümlülükler�n�n �thalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) B�r �thalatçı veya dağıtıcı, b�r c�hazı veya donanımı kend� adı veya t�car� markası altında

p�yasaya arz etmes� veya hâl�hazırda p�yasaya arz ed�lm�ş b�r c�hazı veya donanımı bu Yönetmel�ğ�n gerekler�ne
uygunluğunu etk�leyecek şek�lde değ�şt�rmes� durumunda, bu Yönetmel�ğ�n amaçları doğrultusunda �malatçı olarak
kabul ed�l�r ve 9 uncu maddede bel�rt�len �malatçı yükümlülükler�ne tab� olur.

İkt�sad� �şletmec�ler�n tanımlanması
MADDE 14 – (1) Bakanlığın talep etmes� durumunda, �kt�sad� �şletmec� aşağıdak� konularda gerekl� b�lg�y�

Bakanlığa sunar:
a) Kend�ler�ne c�haz ya da donanımı tedar�k eden �kt�sad� �şletmec�ler �le �lg�l� b�lg�ler.
b) Kend�ler�n�n c�haz ya da donanım tedar�k ett�kler� �kt�sad� �şletmec�ler �le �lg�l� b�lg�ler.
(2) İkt�sad� �şletmec�ler, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�ler�, söz konusu c�haz ya da donanımı tedar�k ett�kler�

tar�hten �t�baren on yıl süreyle ve c�haz ya da donanımı başkasına tedar�k ett�kler� tar�hten �t�baren on yıl süreyle
sunab�l�r durumda olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
C�hazların ve Donanımların Uygunluğu

C�hazlara ve donanımlara �l�şk�n uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Avrupa B�rl�ğ� Resm� Gazetes�’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış

standartlara veya bunların �lg�l� bölümler�ne uygun olan c�haz ve donanımların, bu standartlar veya �lg�l� bölümler�
kapsamında Ek I’de bel�rt�len temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

C�hazlar ve donanımlar �ç�n uygunluk değerlend�rme �şlemler�
MADDE 16 – (1) İmalatçı, b�r c�haz veya donanımı p�yasaya arz etmeden önce �k�nc� ve üçüncü fıkralara göre

uygunluk değerlend�rme �şlem�n� uygular.
(2) Ser� üret�m c�hazların ve donanımların bu Yönetmel�k gerekler�ne uygunluğu, Ek III’ün 1 �nc� maddes�nde

bel�rt�len AB t�p �ncelemes� (Modül B-üret�m t�p�) �le �malatçının seçeceğ� aşağıdak� modüllerden b�r�s�yle b�rl�kte
değerlend�r�l�r:

a) Ek III’ün 2 nc� maddes�nde bel�rt�len dah�l� üret�m kontrolüne bağlı t�p uygunluğu ve rastgele aralıklarla
denetlenen ürün kontroller� (Modül C2).

b) Ek III’ün 3 üncü maddes�nde bel�rt�len İmalat (Üret�m) Kal�te Güvences� prosedürünü esas alan t�pe
uygunluk (Modül D).

c) Ek III’ün 4 üncü maddes�nde bel�rt�len ürün kal�te güvences�ne bağlı t�p uygunluğu (Modül E).
ç) Ek III’ün 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len ürün doğrulamasına bağlı t�p uygunluğu (Modül F).
(3) C�hazın veya donanımın tek b�r adet olarak veya az sayıda üret�lm�ş olması durumunda �malatçı �k�nc�

fıkrada bel�rt�len usullerden b�r�n� ya da Ek III’ün 6 ncı maddes�nde bel�rt�len b�r�m doğrulamasına bağlı uygunluğu
(Modül G) seçeb�l�r.

(4) B�r c�hazın veya donanımın �k�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len uygunluk değerlend�rmes�ne �l�şk�n
kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya Bakanlığın ya da �lg�l� onaylanmış kuruluşun kabul edeceğ� b�r d�lde olmalıdır.

AB uygunluk beyanı
MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek I’de yer alan temel gerekler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n� bel�rt�r.
(2) AB uygunluk beyanı Ek V’te yer alan �çer�ğe göre düzenlen�r, Ek III’te düzenlenen modüllerde bel�rt�len

unsurları kapsar ve sürekl� güncellen�r. Başka d�llerde düzenlend�ğ� durumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe
tercümes� de eklen�r.

(3) Üret�m� tamamlanmış c�hazların Ek I’de bel�rt�len uygulanab�l�r temel gereklere uygunluğunu
kolaylaştırmak �ç�n, donanımın AB uygunluk beyanı, donanımın özell�kler�n� bel�rt�r ve c�haz teşk�l etmek üzere
donanımın c�haza nasıl yerleşt�r�lmes� ya da monte ed�lmes� gerekt�ğ�ne da�r tal�matları �çer�r. AB uygunluk beyanı,
Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ� b�r d�lde olmalıdır.

(4) C�haz ya da donanımın, AB uygunluk beyanı gerekt�ren b�rden fazla tekn�k düzenlemeye tab� olduğu
durumlarda, bu tekn�k düzenlemeler�n tümüne �l�şk�n olarak yalnızca b�r AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metn�,
bu tekn�k düzenlemeler�n adını, yayım tar�h�n� ve referans numarasını �çer�r.

(5) İmalatçı, AB uygunluk beyanı düzenleyerek c�haz ya da donanımın bu Yönetmel�ğ�n gerekler�ne
uygunluğuna �l�şk�n sorumluluğu üstlenm�ş sayılır.

(6) Donanımla b�rl�kte AB uygunluk beyanının b�r kopyası sunulur.
CE �şaretlemes�n�n genel esasları
MADDE 18 – (1) “CE” �şaret�, 16/12/2011 tar�hl� ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan “CE” İşaret� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak �l�şt�r�l�r.
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CE �şaret� �l�şt�r�lmes� �le �lg�l� kurallar ve şartlar
MADDE 19 – (1) CE �şaret� görüleb�l�r, okunaklı ve s�l�nemez b�r b�ç�mde c�haza ve donanıma veya bunların

b�lg� levhasına �l�şt�r�l�r. Bu durumun mümkün olmaması veya c�haz ya da donanımın yapısı neden�yle bu durumun
garant� ed�lmemes� hal�nde ambalaja ve c�haz veya donanıma eşl�k eden belgelere �l�şt�r�l�r.

(2) CE �şaret� c�haz ya da donanımın p�yasaya arzından önce �l�şt�r�l�r.
(3) CE �şaret�n�, c�haz ya da donanımın �malat kontrol safhasına müdah�l olan onaylanmış kuruluşun k�ml�k

kayıt numarası ve CE �şaret�n�n �l�şt�r�ld�ğ� yılın son �k� basamağı �zler. Onaylanmış kuruluşun k�ml�k kayıt numarası
kuruluşun kend�s� tarafından veya tal�matı �le �malatçı veya yetk�l� tems�lc�s� tarafından �l�şt�r�l�r.

(4) CE �şaret�n� ve üçüncü fıkrada bel�rt�len onaylanmış kuruluş k�ml�k kayıt numarasını, özel b�r r�sk� veya
kullanımı gösteren başka b�r �şaret tak�p edeb�l�r.

(5) Bakanlık, CE �şaret�n� düzenleyen mevzuatın doğru şek�lde uygulanmasını sağlamak �ç�n mevcut
uygulamaları temel alır ve söz konusu �şaret�n uygunsuz kullanımı hal�nde gerekl� tedb�rler� alır.

İbareler
MADDE 20 – (1) Ek IV’te bel�rt�len �bareler, c�haza veya c�hazın b�lg� levhasına ve �lg�l� olduğu ölçüde

donanıma veya donanımın b�lg� levhasına gözle görülür, okunaklı ve s�l�nmeyecek şek�lde �l�şt�r�l�r.
(2) Ek IV’te bel�rt�len �bareler, c�haz ya da donanımın p�yasaya arzından önce �l�şt�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarının Görevlend�r�lmes�

B�ld�r�m
MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlend�rme �şlemler�n�

yer�ne get�rmek üzere görevlend�r�lmes�n� uygun bulduğu kuruluşları Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona ve
üye ülkelere b�ld�r�r.

Yetk�l� kuruluş
MADDE 22 – (1) Bakanlık, 27 nc� maddede bel�rt�len hükümler� de �çerecek şek�lde onaylanmış kuruluş

adayı uygunluk değerlend�rme kuruluşunun değerlend�r�lmes� ve görevlend�r�lmes� �le onaylanmış kuruluşun
�zlenmes� �ç�n gerekl� yöntemler�n oluşturulması ve yürütülmes�nden sorumlu olan yetk�l� kuruluştur.

Yetk�l� kuruluşa �l�şk�n esaslar
MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının

görevlend�r�lmes�, değerlend�r�lmes� ve �zlenmes� �şlemler�;
a) Uygunluk değerlend�rme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına �mkan ver�lmeyecek şek�lde,
b) Tarafsızlık �lkes� çerçeves�nde,
c) Uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n kararların yetk�n personel tarafından

alınmasını ve bu personel�n onaylanmış kuruluş hakkında yeterl�l�k �ncelemes� yapmış olan personelden farklı olması
sağlanacak b�ç�mde,

ç) Uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının gerçekleşt�rd�ğ� faal�yet veya danışmanlık h�zmetler�n�n t�car� veya
rekabet esaslı olarak tekl�f ed�lemeyeceğ� ve sunulamayacağı b�r b�ç�mde,

d) Elde ed�len b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n�n korunmasına özen göster�lerek,
e) Onaylanmış kuruluşlarla �lg�l� görevler�n usulüne uygun ve eks�ks�z yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n yeterl� sayıda

uzman personel�n �st�hdam ed�lmes� suret�yle,
yürütülür.
Yetk�l� kuruluşun b�lg�lend�rme yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının yeterl�l�kler�n�

değerlend�rme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlend�rme, b�ld�rme ve denetleme yöntemler� �le bu
yöntemlerde meydana gelen değ�ş�kl�kler� Ekonom� Bakanlığı aracılığı �le Kom�syona b�ld�r�r.

Onaylanmış kuruluşlara �l�şk�n gerekl�l�kler
MADDE 25 – (1) Onaylanmış kuruluş olab�lmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlend�rme

kuruluşu, bu maddede bel�rt�len tüm gerekl�l�kler� karşılar.
(2) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun b�r şek�lde kurulur ve tüzel k�ş�l�ğ� ha�z olur.
(3) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, uygunluk değerlend�rmes� h�zmet� sunacağı �şletme veya

değerlend�receğ� c�haz ya da donanım �le herhang� b�r bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf kuruluş n�tel�ğ�nde
olmalıdır. Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, değerlend�rd�ğ� c�haz ya da donanımın tasarımı, �malatı, tedar�k�, monte
ed�lmes�, kullanımı veya bakımında yer alan �şletmeler� tems�l eden b�r meslek� veya t�car� b�rl�ğe bağlı olması
durumunda, herhang� b�r menfaat gözetmed�ğ�n� ve bağımsız h�zmet verd�ğ�n� kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş
olarak değerlend�r�leb�l�r.

(4) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu aşağıda bel�rt�len hususlara uymak zorundadır:
a) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, üst düzey yönet�m� ve uygunluk değerlend�rme görevler�n� yer�ne

get�rmekle sorumlu personel�, değerlend�rd�kler� c�haz ya da donanımın tasarımcısı, �malatçısı, tedar�kç�s�, yüklen�c�s�,
alıcısı, sah�b�, kullanıcısı, muhafaza ed�c�s� ya da bu k�ş�ler�n tems�lc�s� olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlend�rme
kuruluşlarının faal�yetler�ne �st�naden c�haz ya da donanımın kullanımının gerekl� olduğu durumları veya c�haz ya da
donanımın k�ş�sel amaçlarla kullanıldığı durumları kapsamaz.

b) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, üst düzey yönet�m� ve uygunluk değerlend�rme görevler�n� yer�ne
get�rmekle sorumlu personel�, c�hazların ya da donanımların tasarımı, �malatı, yapımı, pazarlaması, yüklenmes�,
kullanılması ya da muhafaza ed�lmes� konularında doğrudan yer alamaz ve bu faal�yetlerle uğraşan k�ş�ler� tems�l
edemez. Gerçekleşt�recekler� uygunluk değerlend�rme faal�yetler� �le �lg�l� verecekler� kararların bağımsızlığını ya da
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meslek� gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmes�n� olumsuz yönde etk�leyeb�lecek herhang� b�r faal�yette bulunamaz. Bu
hususlar özell�kle de danışmanlık h�zmetler� �ç�n geçerl�d�r.

c) Uygunluk değerlend�rme kuruluşları, şube, tems�lc�l�k ve yüklen�c�ler�n faal�yetler�n�n uygunluk
değerlend�rme faal�yetler�n�n g�zl�l�ğ�n� veya tarafsızlığını etk�lememes�n� sağlar.

(5) Uygunluk değerlend�rme kuruluşları ve onun personel�, yüksek sev�yede gerekl� tekn�k yeterl�l�ğe ve
meslek� donanıma sah�p olacak şek�lde uygunluk değerlend�rme faal�yet�n� yürütür. Uygunluk değerlend�rme
faal�yetler�n�n sonuçlarını veya kararlarını etk�leyeb�lecek, b�lhassa faal�yetler�n�n sonuçlarından menfaat� olan k�ş�
veya grupların özell�kle f�nansal yönden tüm teşv�k veya baskılarından uzak olmalıdır.

(6) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, Ek III kapsamındak� görevlend�r�lm�ş olduğu alana �l�şk�n faal�yetler�n
gerek kend�s� tarafından yapılması, gerekse bu faal�yetler�n kend� adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda,
bu faal�yetler� yer�ne get�reb�lecek yeterl�l�ğe sah�p olmalıdır. Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, görevlend�r�ld�ğ� her
b�r c�haz ya da her nev� donanım kategor�s� �le �lg�l� uygunluk değerlend�rme �şlem� �ç�n kend� yetk� ve sorumluluğu
altında her zaman;

a) Uygunluk değerlend�rme görevler�n� yürüteb�lmek �ç�n tekn�k b�lg� �le yeterl� düzeyde ve uygun tecrübeye
sah�p personele,

b) Uygunluk değerlend�rme �şler�nde kullanılacak prosedürler�n şeffaflığını ve yen�den yapılab�lmes�n� tem�n
edecek şek�lde, yürütülen uygunluk değerlend�rme �şlem�ne �l�şk�n prosedürler�n açıklamalarına, uygunluk
değerlend�rme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yer�ne get�rd�ğ� görevler �le d�ğer faal�yetler� arasında ayrım
yapılab�lmes�n� sağlayacak uygun pol�t�ka ve yöntemlere,

c) Taahhüt ett�ğ� �ş�n büyüklüğü, faal�yet gösterd�ğ� sektör, organ�zasyon yapısı, söz konusu ürünün teknoloj�k
olarak karmaşıklık dereces�n� ve üret�m sürec�n�n hacm�n� ve vasfını d�kkate alan faal�yetler�n gerçekleşmes� �ç�n
gerekl� yöntemlere sah�p olmalıdır.

(7) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, uygunluk değerlend�rme �şlemler� �le �lg�l� tekn�k ve �dar� görevler�
uygun b�r şek�lde yer�ne get�recek gerekl� �mkanlara sah�p olmalı ve tüm gerekl� ek�pman veya tes�slerden yararlanma
�mkanı bulunmalıdır.

(8) Uygunluk değerlend�rme görevler�n�n yürütülmes�nden sorumlu personel aşağıda bel�rt�len hususlara sah�p
olmalıdır:

a) Uygunluk değerlend�rme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yer�ne get�rmekle görevlend�r�ld�ğ� tüm
uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n� kapsayan tekn�k ve meslek� eğ�t�me.

b) Yürüttükler� değerlend�rmen�n gerekl�l�kler� hakkında yeterl� b�lg�ye ve değerlend�rmeler� yürütmek �ç�n
gereken yeterl� yetk�ye.

c) Ek I’de yer alan temel gerekler, uygulanab�l�r uyumlaştırılmış standartlar �le B�rl�k uyumlaştırılmış
mevzuatındak� ulusal mevzuatta yer alan �lg�l� hükümler konusunda yeterl� b�lg� ve anlama kab�l�yet�ne.

ç) Yürüttüğü değerlend�rme faal�yetler�n� yer�ne get�rm�ş olduğunu kanıtlayan sert�f�ka, kayıt ve raporları
düzenleyeb�lecek yeterl�l�ğe.

(9) Uygunluk değerlend�rme kuruluşunun üst düzey yönet�m�n�n ve uygunluk değerlend�rme �şlem�n�
yürütmekten sorumlu personel�n�n tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlend�rme kuruluşunun üst düzey
yönet�m�n�n ve uygunluk değerlend�rme �şlemler�n� yürüten personel�n�n ücretler�, gerçekleşt�r�len değerlend�rme
sayısına veya değerlend�rme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(10) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlen�lmed�ğ�
veya Bakanlığın uygunluk değerlend�rme �şlem� �ç�n doğrudan sorumluluğa sah�p olmadığı sürece, meslek�
sorumluluk s�gortasını yaptırmak zorundadır.

(11) Uygunluk değerlend�rme kuruluşunun personel� Bakanlıkla olan �l�şk�ler� har�ç olmak üzere, Ek III
kapsamında veya kend�s�ne yetk� veren �lg�l� mevzuatın herhang� b�r hükmü gereğ�nce görevler�n� yürütürken elde
ed�len tüm b�lg�n�n meslek� g�zl�l�ğ�n� sağlar. Mülk�yet hakları korunur.

(12) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu, �lg�l� standard�zasyon faal�yetler� ve 36 ncı madde uyarınca Kom�syon
tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koord�nasyon Grubunun faal�yetler�ne �şt�rak eder veya uygunluk
değerlend�rme �şlem�nde görev alan personel�n�n bu faal�yetlerden haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlend�rme
kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan �dar� karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı
MADDE 26 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kr�terler�n, 25 �nc�

maddede tanımlanan gerekl�l�kler� kapsaması ve uygunluk değerlend�rme kuruluşunun da bu kr�terlere uygun
olduğunu kanıtlaması durumunda, söz konusu kuruluşun 25 �nc� maddede yer alan gerekl�l�kler� karşıladığı kabul
ed�l�r.

Onaylanmış kuruluşların şube, tems�lc�l�k ve yüklen�c�ler�
MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlend�rme �şlem� �le bağlantılı bel�rl� görevler� b�r

yüklen�c�ye yaptırdığı veya b�r şube veya tems�lc�l�ğ�n� bu �şler �ç�n kullandığı hallerde, bunların 25 �nc� maddede yer
alan gerekl�l�kler� karşılamasını sağlar ve bu duruma �l�şk�n olarak Bakanlığı b�lg�lend�r�r.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, tems�lc�l�k ve yüklen�c�ler� tarafından yürütülen faal�yetlere �l�şk�n her türlü
sorumluluğu üstlen�rler.

(3) Faal�yetler, ancak müşter� �le mutabakata varılması hal�nde b�r yüklen�c�, şube veya tems�lc�l�k tarafından
yürütüleb�l�r.

(4) Onaylanmış kuruluş, her b�r yüklen�c�, şube veya tems�lc�l�ğ�n�n n�tel�kler�n�n değerlend�r�lmes� �le �lg�l�
belgeler� ve bahs� geçen tarafların Ek III kapsamında yürüttüğü görevlere �l�şk�n belgeler� gerekt�ğ�nde Bakanlığa
sunmak üzere muhafaza eder.
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B�ld�r�m başvurusu
MADDE 28 – (1) Türk�ye’de yerleş�k uygunluk değerlend�rme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak

görevlend�r�lmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu �le b�rl�kte, yetk�n olduğunu �ler� sürdüğü uygunluk değerlend�rmes�

faal�yetler�, uygunluk değerlend�rmes� modülü veya modüller� �le c�haza/donanıma veya c�hazlara/donanımlara �l�şk�n
gerekl� b�lg�ler ve ayrıca, uygunluk değerlend�rme kuruluşunun 25 �nc� maddede düzenlenen gerekl�l�kler�
karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tar�hl� ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan
Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrası
çerçeves�nde düzenlenm�ş b�r akred�tasyon belges� sunulur.

B�ld�r�m sürec�
MADDE 29 – (1) Bakanlık, sadece 25 �nc� maddede düzenlenen gerekl�l�kler� karşılayan uygunluk

değerlend�rme kuruluşlarını görevlend�reb�l�r.
(2) Bakanlık, görevlend�r�lmes� uygun bulunan kuruluşları Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona b�ld�r�r.

B�ld�r�m, AB’n�n Yen� Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar B�lg� S�stem� kullanılarak yapılır.
(3) B�ld�r�m, uygunluk değerlend�rme �şlemler�, uygunluk değerlend�rmes� modülü veya modüller�, �lg�l�

c�haz/donanım veya c�hazları/donanımları veya bunlara �l�şk�n tüm ayrıntıların yanı sıra �lg�l� kuruluşun uygunluk
değerlend�rme �şlem�ne �l�şk�n yetk�nl�ğ�n� doğrulayan b�lg�ler� �çer�r.

(4) Kom�syona ve üye ülkelere b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� hafta �ç�nde Kom�syon veya AB üyes� ülkeler,
b�ld�r�m� yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterl�l�ğ� hakkında ek b�lg� �steyeb�l�r veya �t�razda bulunab�l�r. Ancak
böyle b�r kuruluş, Kom�syon tarafından b�r k�ml�k kayıt numarası alınmasını tak�ben Bakanlıkça onaylanmış kuruluş
olarak atanır.

(5) Bakanlık, b�ld�r�me �l�şk�n herhang� b�r esaslı değ�ş�kl�ğ� Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona ve
AB üyes� ülkelere b�ld�r�r.

Onaylanmış kuruluş k�ml�k kayıt numarası
MADDE 30 – (1) Kom�syon tarafından b�r k�ml�k kayıt numarasının tahs�s ed�lmes�n� ve Kom�syon

tarafından kamuoyuna açık olarak yayımlanan onaylanmış kuruluşlar l�stes�ne dah�l ed�lmes�n� tak�ben, b�ld�r�m�
yapılan onaylanmış kuruluş atanmış olduğu uygun değerlend�rme faal�yetler�n� gerçekleşt�reb�l�r.

(2) Onaylanmış kuruluş, b�rden fazla mevzuat kapsamında görevlend�r�lse dah�, Avrupa Kom�syonu tarafından
ver�len tek b�r k�ml�k kayıt numarası �le faal�yetler�n� yürütür.

B�ld�r�mde yapılan değ�ş�kl�kler
MADDE 31 – (1) Bakanlık, b�r onaylanmış kuruluşun 25 �nc� maddedek� gerekl�l�kler� artık karşılayamadığını

veya yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ�n� tesp�t etmes� veya bu konuda b�lg�lend�r�lmes� durumunda, bu
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lememes�ne veya bu gerekler�n karşılanmasındak� uygunsuzluğun büyüklüğüne bağlı
olarak onaylanmış kuruluşun faal�yet�n� kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son ver�r. Bakanlık, bu
durum hakkında Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona �ved�l�kle gerekl� b�lg�lend�rmey� yapar.

(2) Faal�yetler�n kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son ver�lmes� hal�nde ya da
onaylanmış kuruluşun faal�yetler�n� kend�s� sona erd�rd�ğ� durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun
dosyalarının başka b�r onaylanmış kuruluş tarafından �şleme alınmasını veya talepler� hal�nde kend�s�ne sunulmak
üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n �t�raz
MADDE 32 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlend�r�lmes�ne temel oluşturan veya onaylanmış

kuruluşun yeterl�l�ğ�n� koruduğuna �l�şk�n tüm b�lg�ler�, taleb� doğrultusunda Kom�syona sunulmak üzere Ekonom�
Bakanlığına �let�r.

(2) Bakanlık, Kom�syon veya AB üyes� ülkelerden b�r�n�n Bakanlığın görevlend�rd�ğ� b�r onaylanmış
kuruluşun tekn�k yeterl�l�ğ�n�n ve �lg�l� mevzuata uygunluğunun �ncelenmes�n� talep etmes� hal�nde, 1/2006 sayılı
Türk�ye-Avrupa B�rl�ğ� Ortaklık Konsey� Kararının 4 üncü maddes�nde bel�rt�len usulü tak�p eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükler�
MADDE 33 – (1) Onaylanmış kuruluş, Ek III’te bel�rt�len uygunluk değerlend�rme �şlemler�ne uygun olarak

uygunluk değerlend�rmes�n� gerçekleşt�r�r.
(2) Uygunluk değerlend�rmes�, şeffaflık �çer�s�nde ve �kt�sad� �şletmec�ler �ç�n gereks�z ek yük yaratmayacak

şek�lde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ett�ğ� �ş�n büyüklüğünü, faal�yet gösterd�ğ�
sektörü, organ�zasyon yapısını, söz konusu c�haz ya da donanımın teknoloj�k olarak karmaşıklık dereces�n� ve üret�m
sürec�n�n hacm�n� veya özell�ğ�n� d�kkate alarak faal�yet�n� yürütür. Onaylanmış kuruluş bunu yer�ne get�r�rken bu
Yönetmel�k kapsamındak� c�hazın ya da donanımın uygunluğu �ç�n öngörülen zorluk dereces� ve koruma sev�yes�n�
d�kkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, Ek I’dek� temel gerekler�n veya �lg�l� uyumlaştırılmış standardların veya d�ğer tekn�k
özell�kler�n �malatçı tarafından yer�ne get�r�lmed�ğ�n� tesp�t etmes� durumunda, �malatçıdan gerekl� düzelt�c� tedb�rler�
almasını �ster ve düzelt�c� tedb�r alınıncaya kadar �malatçıya belge düzenlemez ve onay kararı almaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sert�f�kasının ver�lmes�nden veya onay kararı alınmasından sonra
uygunluğun �zlenmes� sürec�nde c�hazın ya da donanımın �lg�l� gerekler� artık karşılamadığını tesp�t ederse,
�malatçıdan gerekl� düzelt�c� önlemler� almasını �ster ve gereken hallerde belges�n� veya onay kararını askıya alır veya
�ptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzelt�c� tedb�rler�n alınmadığını veya alınan tedb�rler�n �stenen etk�y� göstermed�ğ�n�
tesp�t etmes� durumunda, her türlü belgey� veya onay kararını uygun şek�lde kısıtlar, askıya alır veya �ptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına �t�raz
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MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, aldıkları kararlara karşı b�r �t�raz yöntem�n�n bulunmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların b�lg�lend�rme yükümlülüğü
MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluş, Bakanlığı aşağıdak� hususlar hakkında b�lg�lend�r�r:
a) B�r belgen�n veya onay kararının redded�lmes�, kısıtlanması, askıya alınması veya �ptal ed�lmes�.
b) B�ld�r�m kapsamına veya koşullarına etk� eden her durum.
c) Uygunluk değerlend�rme �şlemler�ne �l�şk�n olarak Bakanlıktan aldıkları herhang� b�r b�lg� taleb�.
ç) Talep üzer�ne, b�ld�r�ld�kler� kapsamda yürütülen uygunluk değerlend�rme faal�yetler� ve sınır ötes�

faal�yetler �le yüklen�c�ler�n faal�yetler�n� de �çeren d�ğer faal�yetler.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmel�ğe göre aynı uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n� yürüten d�ğer

onaylanmış kuruluşlara, aynı t�ptek� c�haz ya da donanımları kapsayan benzer uygunluk değerlend�rmes�
faal�yetler�n�n olumsuz uygunluk değerlend�rme sonuçlarına ve talep ed�lmes� hal�nde olumlu sonuçlarına �l�şk�n
b�lg�y� sunar.

Onaylanmış kuruluşların koord�nasyonu
MADDE 36 – (1) Bakanlık, Kom�syon tarafından �lg�l� AB mevzuatı kapsamında oluşturulan gaz yakan

c�hazlar alanındak� onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya tems�lc�ler�
vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
P�yasaya Arz Ed�len C�haz ve Donanımın P�yasa Gözet�m� ve Koruma Önlemler�

P�yasaya arz ed�len c�haz ve donanımın p�yasa gözet�m�
MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamındak� c�haz ve donanımların p�yasa gözet�m� ve

denet�m�nde, 13/11/2001 tar�hl� ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa
Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Yönetmel�k hükümler�n� uygular.

Ulusal düzeyde r�sk taşıyan c�hazlar veya donanımlara yönel�k �şlemler
MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamındak� b�r c�haz ya da donanımın �nsan sağlığı ve

güvenl�ğ�ne veya evc�l hayvanlara veya malların korunmasına karşı b�r r�sk teşk�l ett�ğ�ne da�r yeterl� neden bulunması
hal�nde, söz konusu c�haz ya da donanımı bu Yönetmel�kte yer alan �lg�l� tüm gerekler� kapsayacak şek�lde b�r
değerlend�rmeye tab� tutar. İlg�l� �kt�sad� �şletmec� gerekt�ğ�nde Bakanlık �le �şb�rl�ğ� yapar.

(2) Bakanlık, b�r�nc� fıkrada yer alan değerlend�rme sonucunda c�haz ya da donanımın bu Yönetmel�kte yer
alan gereklere uygun olmadığını tesp�t etmes� durumunda, �ved�l�kle �lg�l� �kt�sad� �şletmec�den r�sk�n büyüklüğü �le
orantılı olarak söz konusu c�hazı ya da donanımı �lg�l� gereklere uygun hale get�rmes� �ç�n tüm uygun düzelt�c�
önlemler� almasını, makul b�r süre �çer�s�nde c�hazı ya da donanımı p�yasadan çekmes�n� veya ger� çağırmasını talep
eder.

(3) Bakanlık konu hakkında �lg�l� onaylanmış kuruluşu b�lg�lend�r�r.
(4) İk�nc� fıkrada yer alan önlemler hakkında, Ürünler�n P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Yönetmel�k

hükümler� uygulanır.
(5) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlend�rme sonuçları ve

�kt�sad� �şletmec�lerden almasını �sted�ğ� tedb�rler hakkında Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syonu ve üye
ülkeler� b�lg�lend�r�r.

(6) İkt�sad� �şletmec�, p�yasada bulundurduğu bu Yönetmel�k kapsamında yer alan tüm c�hazlara ve
donanımlara �l�şk�n her türlü uygun düzelt�c� tedb�r�n alınmasını sağlar.

(7) İlg�l� �kt�sad� �şletmec�n�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len süre �çer�s�nde gereken düzelt�c� tedb�r� almaması
durumunda Bakanlık, c�hazların ya da donanımların p�yasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması veya
p�yasadan çek�lmes� veya ger� çağrılması �ç�n her türlü uygun geç�c� tedb�r� alır. Bakanlık, Ekonom� Bakanlığı
aracılığıyla Kom�syonu derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(8) Yed�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�lend�rme, özell�kle uygunsuz c�haz ya da donanımın tanımlanması �ç�n
gerekl� olan ayrıntılı ver�ler�, c�haz ya da donanımın menşe�n�, �dd�a ed�len uygunsuzluğu ve �lg�l� r�sk�, ülkede alınan
tedb�r�n süres� �le n�tel�ğ� yanında �kt�sad� �şletmec� tarafından �ler� sürülen savunmaları da �çer�r. Bakanlık, özell�kle
c�haz ya da donanımın uygunsuzluğunun, aşağıda bel�rt�len hususların b�r�nden kaynaklanıp kaynaklanmadığını
bel�rt�r:

a) C�haz ya da donanımın, �nsan sağlığı veya güvenl�ğ�, evc�l hayvanların veya mülk�yet�n korunması �le �lg�l�
gerekl�kler� karşılayamaması.

b) Uygunluk varsayımını �çeren 15 �nc� maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardak� eks�kl�kler.
(9) Bakanlık, AB pazarında başlatılan b�r �şleme �l�şk�n Kom�syon tarafından �let�len b�lg�ye �st�naden, �lg�l�

c�hazın ya da donanımın uygunsuzluğuna da�r uygulanmasını kabul ett�ğ� b�r tedb�r� ve el�nde bulunan herhang� b�r ek
b�lg�y�; ayrıca, b�ld�r�len tedb�re �t�raz ed�yorsa �t�razlarını, Ekonom� Bakanlığı aracılığıyla Kom�syona b�ld�r�r.

(10) Bakanlık tarafından alınan geç�c� b�r önleme herhang� b�r üye ülke veya Kom�syon tarafından yed�nc�
fıkrada bahsed�len b�lg�ler�n alınmasını tak�p eden üç ay �çer�s�nde �t�raz ed�lmezse söz konusu önlem haklı kabul
ed�l�r.

(11) Bakanlık, c�haz ya da donanım �le �lg�l� olarak bunların p�yasadan çek�lmes� g�b� uygun kısıtlayıcı
önlemler�n gec�kmeks�z�n alınmasını sağlar.

Korunma önlemler�
MADDE 39 – (1) 38 �nc� madden�n altıncı ve yed�nc� fıkralarında bel�rt�len tedb�re karşı üye ülkelerden ve

Kom�syondan �t�raz olur ve Kom�syon tarafından yapılan �nceleme sonucunda, söz konusu tedb�r�n haklı b�r gerekçeye
dayanmadığına hükmed�l�rse, Bakanlık tedb�r� yürürlükten kaldırır.
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(2) Kom�syon tarafından yapılan �ncelemede b�r Üye Devlet tarafından alınan ulusal tedb�r�n haklı b�r
gerekçeye dayandığına hükmed�l�rse, Bakanlık, uygunsuz ek�pman veya donanımın p�yasadan çek�lmes�n� sağlamak
�ç�n gerekl� önlemler� alır ve konuya �l�şk�n Kom�syonu b�lg�lend�r�r.

Mevzuata uygun c�haz veya donanımların r�sk arz etmes� durumu
MADDE 40 – (1) 38 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre gerçekleşt�r�len değerlend�rme sonucunda, c�haz ya

da donanımın bu Yönetmel�ğe uygun olmasına rağmen �nsan veya evc�l hayvan sağlığı ve güvenl�ğ�ne veya
mülk�yet�n korunmasına yönel�k r�sk teşk�l ett�ğ� tesp�t ed�l�rse, Bakanlık, r�sk �le orantılı olacak şek�lde, c�haz ya da
donanım p�yasaya arz ed�ld�ğ�nde söz konusu c�haz veya donanımın p�yasadan çek�lmes� veya makul b�r süre
�çer�s�nde ger� çağrılması şekl�nde olmak üzere c�haz veya donanımın artık r�sk taşımaması �ç�n uygun olan her türlü
tedb�r�n �lg�l� �kt�sad� �şletmec� tarafından alınmasını talep eder.

(2) İkt�sad� �şletmec�, p�yasada bulundurduğu bütün c�haz ya da donanımlara �l�şk�n uygun düzelt�c� tedb�r�n
alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, �k�nc� fıkrada bel�rt�len düzelt�c� tedb�re �l�şk�n Ekonom� Bakanlığı vasıtası �le Kom�syonu
�ved�l�kle b�lg�lend�r�r. Söz konusu b�lg�lend�rme mevcut bütün ayrıntıları, özell�kle �lg�l� c�haz veya donanımların
tanımlanması �ç�n gerekl� olan ver�y�, ürünün menşe�n� ve tedar�k z�nc�r�n�, r�sk�n türü �le ülkede alınan tedb�r�n
süres�n� ve n�tel�ğ�n� �çer�r.

Şekl� uygunsuzluk
MADDE 41 – (1) 38 �nc� madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla, aşağıdak� bulgulardan b�r�n�n tesp�t

ed�lmes� hal�nde, Bakanlık �lg�l� �kt�sad� �şletmec�den bu uygunsuzluğu sona erd�rmes�n� talep eder:
a) CE �şaret�n�n 19 uncu maddeye ve “CE” İşaret� Yönetmel�ğ�ne aykırı olarak �l�şt�r�lmes�.
b) CE �şaret�n�n �l�şt�r�lmem�ş olması.
c) Ek IV’te göster�len �bareler�n �l�şt�r�lmem�ş olması veya 20 nc� maddeye aykırı olarak �l�şt�r�lmes�.
ç) Üret�m kontrol aşamasına dâh�l olan onaylanmış kuruluşa a�t k�ml�k numarasının 19 uncu maddeye aykırı

şek�lde �l�şt�r�lmes� veya �l�şt�r�lmemes�.
d) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması ya da doğru olarak hazırlanmaması.
e) AB uygunluk beyanının b�r kopyasının donanımla b�rl�kte bulunmaması.
f) Tekn�k dosyanın mevcut olmaması veya eks�k olması.
g) 9 uncu madden�n altıncı fıkrasında veya 11 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler�n olmaması,

hatalı veya eks�k olması.
ğ) 9 uncu veya 11 �nc� maddelerde bel�rt�len herhang� b�r �dar� şartın yer�ne get�r�lmemes�.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len uygunsuzlukların devam etmes� hal�nde, Bakanlık p�yasada bulunan c�haz ya da

donanımın yasaklanması veya kısıtlanması veya c�haz ya da donanımın p�yasadan çek�lmes� veya ger� çağrılması �ç�n
uygun tüm tedb�rler� alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kom�te �şlemler�
MADDE 42 – (1) Bakanlık, Kom�syon tarafından kurulan gaz yakan c�hazlar �le �lg�l� kom�ten�n çalışmalarına

katılım sağlar.
İdar� yaptırımlar
MADDE 43 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k hükümler�n�n �kt�sad� �şletmec�ler tarafından �hlal ed�lmes�

durumunda, �kt�sad� �şletmec�lere yönel�k 4703 sayılı Kanunda yer alan �dar� yaptırımları, etk�l�, orantılı ve caydırıcı
olacak şek�lde uygular.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�k, 2009/142/EC sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran “Gaz Yakan C�hazlara

İl�şk�n 09/03/2016 tar�hl� ve 2016/426/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” d�kkate alınarak Avrupa
B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 45 – (1) 1/4/2011 tar�hl� ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan C�hazlara Da�r

Yönetmel�k (2009/142/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmel�ğe yapılan atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış kabul ed�l�r.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, Gaz Yakan C�hazlara Da�r Yönetmel�k (2009/142/AT) kapsamında yer

alan ve söz konusu Yönetmel�ğe uygun olarak, bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce p�yasaya arz ed�len
c�hazların p�yasada bulundurulmasını veya h�zmete sunulmasını engelleyemez.

(2) Bakanlık, Gaz Yakan C�hazlara Da�r Yönetmel�k (2009/142/AT) kapsamında yer alan ve söz konusu
Yönetmel�ğe uygun olarak, bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce p�yasaya arz ed�len donanımların p�yasada
bulundurulmasını engelleyemez.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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