
29 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26628 

TEBLİĞ 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA OLUP 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 

CE İŞARETİ TAŞIMASI MECBURİ OLMAYAN YAPI MALZEMELERİNİN 
 TÂBİ OLACAKLARI ULUSAL DÜZENLEMELER HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: YİG/2007-06) 

  
             MADDE 1 — 06/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal 
Düzenlemeler Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“b) Uygunluk değerlendirmesi/teyidi: Yapı malzemesinin, Yönetmeliğe ve bu Tebliğde atıfta bulunulan ulusal 
standartlarınYönetmelik Madde 5 ve Ek-1’de yer alan temel gereklere ilişkin hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, 
muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti, 
  
             MADDE 2 — Aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki e bendi eklenmiştir. 

“e) Yönetmelik: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ni” 
  
             MADDE 3 — Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             “MADDE 5 - (1) Yönetmelik kapsamına giren malzemeler arasından bu Tebliğ Ek-2 ile tespit edilenlerin, 
piyasaya arz edilebilmeleri için "güvenli" olduklarının teyit edilmesi halinde Ek-1’de bir örneği verilen "G" işareti ile 
beyan edilmesi gerekir. Ek-2 dışındakiler için 17.01.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" Madde 7, 4. bendi uygulanır.” 
             (2) Bu Tebliğ Ek 2’de verilen Ulusal Standartların ihtiva ettiği ürün karakteristiklerinden hangilerinin doğrudan 
ürün güvenliğine ilişkin olduğu, 16/7/2004 tarih ve 25524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Teknik 
Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’e istinaden kurulan teknik alt komiteler tarafından belirlenir. TSE tarafından 
standartlara ek olarak yayımlanır. Ancak Avrupa Standartlarından adapte edilen Türk Standartlarının, Yönetmelik Madde 5 
ve Ek-1’de yer alan temel gereklere nasıl uyulacağını belirleyen Ek’leri Bakanlık tarafından Tebliğ olarak yayımlanır. G 
işareti, belirlenen bu kriterlere göre ürüne iliştirilir.” 
             (3) G işareti, malzemelerin, Ek-2 ile listelenen ulusal standartların Yönetmelik Madde 5 ve Ek-1’de yer alan temel 
gereklere ilişkin hükümlerine uygun olarak üretildiğini, Yönetmelik dördüncü bölümde yer alan uygunluk değerlendirme 
prosedürlerinden ilgili olanına göre teyit edilerek, Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını gösterir.” 
             (4) Bu Tebliğ Madde 8’de belirtildiği üzere, AB ile Türkiye arasında düzenlenmemiş alandaki karşılıklı tanıma 
hükmü gereği, AB üyesi ülkelerden gelen bu Tebliğ kapsamındaki yapı malzemelerinin karşılıklı tanıma prensipleri 
çerçevesinde piyasaya arzı engellenemez.” 
             (5) Bu Tebliğ Ek-2 ile tespit edilen malzemelerden herhangi birisini kapsayan bir uyumlaştırılmış standardın 
yayımı halinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin 
Yayımlanması Hakkında Tebliğ Eki listede belirtilen eş-varlık dönemi bitiş tarihi itibarıyla ilgili ürün bu Tebliğ 
kapsamında işaretlemeye tabi olmayıp CE işaretlemesine tabi olacaktır. Bu Tebliğ, Ek-2 Liste’ye ilaveler söz konusu 
olduğunda, güncellenerek yapılan revizyonun, "Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında 
Bildirimine Dair Yönetmelik" kapsamında bildirimi yapılır. Herhangi bir malzeme aynı anda her iki işareti birden 
taşıyamaz.” 
  
             MADDE 4 — Aynı Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Yönetmelik Madde 6’da zikredilen teknik şartnamelere tâbi olan ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için CE işareti 
taşıması mecburidir. Söz konusu teknik şartnamelere tâbi olmayan, ancak hakkında bir ulusal standart bulunan ürünlerin 
piyasaya arz edilmesine ise, bu Tebliğ şartlarına uyulması halinde izin verilir. Ancak, söz konusu ulusal standartlara göre 
üretilerek piyasaya arz edilen bir yapı malzemesinin, Yönetmelik Ek-III - 4.3’te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanları, 
G Uygunluk Beyanı ile birlikte beraberinde bulundurması gerekir.” 
  
             MADDE 5 — Aynı Tebliğ’in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             “(1) Bu Tebliğ Madde 6’da belirtilen ulusal standartlardan, bu Tebliğ Ek-2’de listelenenlere tâbi olan yapı 
malzemelerinin, öngörülen uygunluk teyit sistemi çerçevesinde, Bakanlığın bu amaçla görevlendireceği ve ayrı bir Tebliğ 
ile duyuracağı uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarının yapacağı teyit ile Yönetmelik Dördüncü Bölümde belirlenen 
şartlara göre, piyasaya arz edilebilmesi için, bir örneği bu Tebliğ Ek-1’de verilen "G" işaretinin yanı sıra Yönetmelik Ek-III 
- 4.2’te ile belirtilen hususları da G Uygunluk Belgesi ile birlikte Madde 6’ya ek olarak beraberinde bulundurması 
mecburidir. "G" işareti, Yönetmelik Madde 12 ile işaret edilen esaslara tâbidir.” 
  
             MADDE 6 — Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             “(1) Ek-2 liste ile belirlenen ulusal standartlara tabi ürünlerin uygunluk teyidi, 16/7/2004 tarih ve 25524 sayılı 
Resmî Gazete yayımlanan Tebliğ ile değişik, 31/8/2003 tarih ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı 
Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ kapsamında 
yapılacak başvuruların değerlendirilmesine göre Bakanlıkça yayımlanacak bir Tebliğ ile görevlendirildiği duyurulacak 
olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu kuruluşlar için daha evvel bir 
akreditasyon veya akreditasyon muadili inceleme yapılmış ise bunların bu Tebliğ kapsamında hizmet vermeleri için talep 
edecekleri kapsam genişletme başvuruları Bakanlıkça incelenip karara bağlanır.” 
  
             MADDE 7 — Aynı Tebliğ’in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             “MADDE 11 — (1) Gerek imalatçıların üretim proseslerini tamamlamaları gerekse uygunluk değerlendirme 
başvurularının tamamlanması amacıyla, bu Tebliğ hükümleri Ek-2 de yer alan her bir standart bazında Madde 5 (2)’de 
belirtilen yayımlardan 6 ay sonra mecburi olacaktır. Bu süre zarfında ürünlere hem TSE hem de bu tebliğ hükümlerine 
göre G işaretiiliştirilebilir. Mecburi yürürlük tarihinden itibaren G İşaretinin iliştirilmesi mecburidir. Ancak G İşaretinin 



yanı sıra mecburi olmayan ürün karakteristiklerinin belgelenmesi için diğer ülkeler yada ülkemiz yetkili organlarının 
vermiş olduğu ürünün teknik özelliklerine ait ihtiyari işaretlemeler de kullanılabilir.” 
  
             MADDE 8 — Aynı Tebliğ’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
  

MADDE 9 — Aynı Tebliğ’in Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
  
             MADDE 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
             MADDE 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 
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