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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel 
Kriterlere Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: TAU/2003-001) 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Genel Esaslar 
Amaç 
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında uygunluk değerlendirme, 

teyit ve belgelendirmesi faaliyeti yapacak olan Onaylanmış Kuruluşların Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
görevlendirilmesinde esas alınacak kriterleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı 

malzemelerinin, yönetmeliğe uygunluğu ve güvenilirliği amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
görevlendirilecek onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri ve söz konusu kuruluşların 
başvuru esasları ile bu kuruluşların yükümlülüklerini kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- Bu Tebliğde geçen, 
Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir 

kuruluşça; deney laboratuarlarının, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik 
kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, 

Avrupa Teknik Onayı: Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış AB standardı ve/veya ulusal standart bulunmayan ya da AB 
Komisyonu tarafından hazırlanması öngörülmeyen malzemelere ilişkin olarak, Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde, 
Avrupa Teknik Onay Organizasyonu'nca oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar dikkate 
alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesini, 

Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA): AB'ye üye ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere 
görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatını, 

(Ek: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 1 md.)  Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ETAG): Bir malzemeye veya malzeme 
grubuna ilişkin olarak Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde Yapı Daimî Komitesi’nce belirlenen ortak esasları, 

Onaylanmış kuruluş: Deney laboratuarı, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla 
teknik şartname çerçevesinde uygunluğun teyidi faaliyetinde bulunmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
belirlenerek, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu, 

Teknik Şartname: Uyulması zorunlu olan (uyumlaştırılmış veya AB Komisyonu tarafından kabul görmüş ulusal 
düzeydeki) standartlar ile Avrupa Teknik Onaylarını, 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (Uygunluk teyidinde rol alan kuruluşlar): Yapı malzemesinin, ilgili teknik 
şartnameye uygunluğunun deneyle tespit edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan 
özel veya kamu kuruluşunu, 

Yapı Malzemeleri: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak 
kullanılmak amacıyla üretilen bütün yapı malzemelerini, 

Hukuki Dayanak 
Madde 4- Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 

bu Kanun uyarınca, 17/1/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile 
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe ve 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Genel Esaslar 
Madde 5- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme, teyit ve 

belgelendirmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, deney, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından 4703 
sayılı Kanunda, söz konusu Yönetmeliklerde ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görülen kuruluşlar, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilir. 

 



İKİNCİ BÖLÜM 
Kriterler, Başvurular, Değerlendirme ve Görevlendirme 

Kriterler 
Madde 6- Bakanlıkça görevlendirilecek Onaylanmış Kuruluş; 
a) 17.01.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış 

Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin şartlarını, 
b) 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan 

kriterleri, 
c) Aşağıda belirtilen diğer kriterleri karşılamalıdır. 
1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan bir tüzel kişilik olmalıdır. Bu hüküm, gerekli hallerde 

deneylerin bir kısmının, yurtdışında yaptırılmasına engel teşkil etmez. 
2) Başvuru kapsamında yer alan yapı malzemelerine ilişkin yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. 
(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  3) İşin gereğine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdam etmeli ve 

söz konusu personelin uygunluk değerlendirmesinin bağımsızlığı ile çatışma yaratacak, tarafsızlığı ile çelişecek veya 
görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bütünlük gösterecek biçimde daha evvel değerlendirilen ürünün 
tasarımı, üretimi, tedariki, montajı, kullanımı, bakımı, pazarlanmasında doğrudan veya temsilen imalatçı ile danışmanlık, 
bilirkişilik ve ar-ge hakemliği de dahil bilumum ilişkilerin içinde olmadığından ve imalatçıyla aşırı yakınlık tesis 
edilmeyecek biçimde aynı imalatçıyla ilgili uygunluk değerlendirmesinin yanı sıra verilebilen diğer hizmetler de dahil 
olmak üzere ardı ardına veya sıklıkla görevlendirilmediğinden emin olunmasını temin edecek prosedürlere sahip olması 
gerekir. 

4) Başvuru kapsamında yer alan yapı malzemelerine ilişkin, ilgili AB Komisyonu Kararları ve ilgili standartlar ile, 
yapı malzemelerinin kullanıma uygunluğunu belirleyecek Temel Gerekler, bunları somutlaştıran Açıklayıcı Dokümanlar, 
uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirme faaliyetleri ile bu alanda Türkiye'de geçerli diğer mevzuat konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.) 5) Başvuru kapsamındaki uygunluk değerlendirmesi/teyidi ve 
belgelendirme faaliyetlerinin, boyutları, sektörü, yapılacak işlerin yapısı, söz konusu üretim yönteminin karmaşıklık 
derecesi ve üretim sürecinin yoğunluğu veya seri niteliğine göre uygulanması muhtemel farklı uygunluk teyit sistemleri de 
dahil olmak üzere faaliyetleri yürütmek için gerekli tüm detayları ve prosedürleri yazılı olarak Bakanlığa sunmalıdır. 

6) Başvuru sahibi Kalite El Kitabı, çalışma prosedürleri, talimatlar ve destek dokümanları içeren bir kalite sistemine 
sahip olmalıdır. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  7) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirmesinde kullanılan işlemlerden 
herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere görevlendirilemez. Ancak bu şart sadece onaylı laboratuar olarak 
faaliyet gösterecek kuruluşların ilgili teknik şartname kapsamındaki ürün karakteristikleri arasından en az bir temel gerek 
ile ilişkilendirilebilenlerin tamamını yürütebilmesi halinde görevlendirilmesine engel teşkil etmez. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  8) Deney ve muayeneler yükleniciye/taşerona yaptırılıyor ise, Kalite El 
Kitabı, yüklenicinin/taşeronun uyguladığı prosedürlerin uygunluğunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve 
gerektiğinde Bakanlığa sunulmasına ilişkin hususları da içermelidir. 

9) Sağlayacakları hizmet faaliyetleri neticesinde kendi kusurlarından ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyanın tazmini 
için yeterli bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olduğunu göstermelidir. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  10) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında çalışmayı isteyen 
başvuru sahibinin uygunluğunun değerlendirilmesinde fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşları için TS EN 
ISO/IEC 17021, ürün belgelendirme kuruluşları için TS EN 45011, deney lâboratuarları için TS EN ISO/IEC 17025 
standartları esas alınır. Fabrika üretim kontrolünün belgelendirmesini yapmak isteyen başvuru sahiplerinin TS EN 45011 
standardının ilgili şartlarını karşıladıklarını göstermeleri de yeterli kabul edilir. 

11) Başvuru sahibi, öngörülen yetkilendirme kapsamında uygunluk değerlendirmesinde kullanılacak uygunluk teyit 
metotları, bunların tabi olduğu standartlar ve uygunluk teyit sistemleri için ekte verilen TABLO 1'i dikkate almalıdır. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  12) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme hizmetinin bileşeni olan 
deney hizmetlerini kendi lâboratuarını veya taşeron lâboratuar kullanarak verecek ise, söz konusu lâboratuarlar TS EN 
ISO/IEC 17025’in standardının şartlarını sağlamak zorundadır. Ancak, akreditasyon mecburi değildir. Başvuru sahibi, bu 
lâboratuarların anılan standarda uygunluğunu taahhüt eder ve TS EN 45011 standardının taşeron çalıştırma ile alakalı 
gereklerini yerine getirmek zorundadır. Başvuru sahibinin, bu deneyleri kendi tesislerinde yapması aşırı derece karmaşıksa 
veya numunelerin taşınması çok güç veyahut maliyetli ise kılavuz dokümanlarda öngörülen şartlar altında imalatçının 
imkanlarını kullanarak deney hizmeti verilebilir. Bu laboratuarlar da TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uymak 
zorundadır. Bununla birlikte onaylanmış test laboratuarının gerçekleştirmesi gereken deney hizmetleri için onaylanmış 
kuruluş statüsünde olan veya akredite olmuş laboratuarlar taşeron hizmeti verebilir. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  13) Başvuru sahibi, belgelendirme kuruluşu veya fabrika üretim kontrolü 
belgelendirme kuruluşunun yürüteceği faaliyetlerin bir bileşeni olarak yapması gereken muayenenin bir kısmını kendi 
adına taşerona yaptıracak ise, bu kuruluşlar TS EN ISO/IEC 17020 standardının şartlarını sağlamak zorundadır. Ancak, 
akreditasyon mecburi değildir. Başvuru sahibi, bu kuruluşların anılan standarda uygunluğunu taahhüt eder ve 10 uncu alt 



bentte belirtilen şartlar çerçevesinde TS EN 17021 veya TS EN 45011 standardının taşeron çalıştırma ile alakalı gereklerini 
yerine getirmek zorundadır. Bu kuruluşlar da TS EN ISO/IEC 17020 standardının A Tipi kuruluşlar için belirlenen 
şartlarını yerine getirmek zorundadır. Bununla birlikte onaylanmış belgelendirme kuruluşu veya fabrika üretim kontrolü 
belgelendirme kuruluşunun gerçekleştirmesi gereken muayene hizmetleri için onaylanmış kuruluş statüsünde olan veya 
akredite olmuş muayene kuruluşları taşeron hizmeti verebilir. 

(Ek: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  14) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı korumak üzere, 
kuruluşun oluşturması beklenen belgelendirme, itiraz ve şikayetler gibi komitelerde imalatçı temsilcilerinin yer alması 
durumunda imalatçıların temsilci sayısı, komite üyeleri sayısının 1/5 ini aşamaz.” 

(Ek: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 2 md.)  15) Başvuru sahibinin başvuru kapsamında yürüteceği uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetlerinin başvuru kapsamındaki 
faaliyetlerini de birbirinden ayırt edebilmek için uygun politika ve prosedürleri bulunmalıdır. 

Başvurular 
(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 3 md.)  MADDE 7 – Başvuru sahibi, kuruluşun imza sirkülerinde belirtilen 

yetkililer tarafından imzalanan bir müracaat yazısı ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dosya ile Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına müracaat eder. İstenilen belgelerin asılları veyahut ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti 
olması istenenler dışındaki evrakın aslının suretleri verilir. 
 a) Kuruluşun adı adresi: Başvurunun yapıldığı yıla ait ticaret sicil kaydının aslı veyahut ibraz edilen aslının idare 
tarafından tasdikli sureti ile tespit edilir.  
 b) Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşu ile ilgili güncel sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 
nüshası bulunur ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan sözleşmenin amacı ve faaliyetler ile ilgili maddesinde başvuru 
kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve firmayı temsile yetkili şahıslar veya pozisyonlar açıkça belirtilir. Söz konusu 
belgelerin asılları veyahut ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti verilir. Başvuru sahibi kamu kuruluşu ise, 
ilgili kuruluş kanunu veya kuruluşun dayandığı mevzuat metni bulunur. 
 c) Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar: Kuruluş, faaliyet gösterdiği alanı ve faaliyetleri yürütmek üzere 
görevlendirilen çalışanlarının yetki ve sorumluluklarını net bir şekilde tarif eder. Organizasyon şemasındaki 
(belgelendirme, itiraz ve şikayet gibi) komitelerde yer alan üyeler ile yapılan sözleşmelerde bunların görev tanımları dahil 
olmak üzere bütün çalışanlara ait yetki ve sorumlulukları da tarif edilir. 
 ç) Organizasyon şeması: Kuruluşun, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş birim ve pozisyonları şematik olarak 
gösterilir. 
 d) Yetkililerin imza sirküleri: Ticaret sicil gazetesinin yayımlanan son nüshasında kuruluşu dışarıya karşı temsil 
etmeye yetkili kişilere ait noterlikçe tasdikli imza sirküleri gereklidir. 
 e) Müracaatın kapsamı: Başvuruya esas ilgili AB Komisyon kararını veya kararlarını, yapı malzemesinin kullanım 
amacını, başvuru kapsamındaki ürünlerin uygunluk teyit sistemini veya sistemlerini, teknik şartnamelerini, kuruluşun 
görevini (Ürün belgelendirme kuruluşu, fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu veya test lâboratuarı) olmasına 
göre faaliyetlerini ihtiva eden bir tablo ile sunulur. 
 f) Kuruluşun faaliyet şekli: Başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde 
kullanılacak altyapının taşeronluk ilişkilerini ihtiva edip etmediğinin, ediyorlarsa faaliyet şekli ortaya konulur. 
 g) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi: Kuruluşun, müşterilerinden idari ve mali olarak bağımsız 
olduğunu göstermesi gerekir. Ayrıca gizlilik mesuliyeti çerçevesinde, Bakanlığın kanunen talep edeceği bilgiler dışında 
müşterisine ait ticari bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağı taahhüt edilir. Yetki ve sorumluluklar bölümünde 
bahsedilen komite üyeleri de dahil olmak üzere bütün personelin gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri bulunur, 
söz konusu Komiteler oluşurken yazılı kriterlere riayet edilir. Söz konusu Kuruluşun “Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık 
taahhütnamesi”ni ihlal etmesi durumunda 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanunun” 12 nci maddesinin (g) bendindeki hüküm uygulanır. 
 ğ) Personel durumu: Uygunluk değerlendirmesi/teyidi ve belgelendirmesi işlemlerini yapan teknik personelin sayısı 
ve eğitim durumu belirtilip, personelin geçerliliği devam eden diploma ve sertifikaların asılları veyahut ibraz edilen 
asıllarının idare tarafından tasdikli suretleri verilir. Ayrıca, personelin özgeçmişleri, sözleşmeli personelin sözleşmeleri ve 
daimi personelin maaş bordroları ve/veya sosyal güvenlik sigortası kayıtları antetli ve kaşeli olarak sunulur. Fabrika üretim 
kontrolü değerlendirmesinde görev alacak baş tetkikçilerin ve başlangıç tip deneylerini yerine getirecek laboratuar 
personelinin en az iki yılı sahada veya laboratuarda olmak üzere beş yıllık iş tecrübesine sahip olması, mevcut iş 
tecrübesinin tetkikin yapıldığı iş kolu için yeterli olmaması halinde ise aynı tecrübeyi haiz bir tetkik uzman ile 
desteklenmesi gerekir. 
 h) Lâboratuar hizmetleri hakkında detaylı bilgi: Kuruluşça yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden 
hangilerinin yüklenici veya taşeron laboratuar tarafından yapılacağı belirtilir ve laboratuar teçhizatının listesi ve 
kalibrasyon bilgileri sunulur. 
 ı) Yüklenici/taşeron kullanılması halinde; laboratuar veya muayene kuruluşunun adı, teçhizat ve eleman durumu, 
kalite belgeleri ve imzalanan sözleşmenin asılları veyahut ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti gerekir. 



 i) Kalite el kitabı ve ekleri: Kalite el kitabı ve eki, prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları teslim edilir ve 
başvuru kapsamındaki her bir ürün standardı için kullanım amacı ve uygunluk teyit sistemlerine göre detaylandırılmış hali 
ile bir uygunluk değerlendirme talimatı hazırlanır. Kalite el kitabı, kontrollü nüsha olarak Bakanlığa iletilir ve dağıtım 
listesi de belirtilir. 
 j) Meslekî sorumluluk sigortası: Meslekî sorumluluk sigorta bedeli, en son yıla ait ciro esas alınarak belirlenir. Yapı 
malzemelerinin uygunluk değerlendirmesinin dışında başka bir faaliyette bulunuluyor ise, yapı malzemelerine ilişkin 
ciroya göre sigorta bedeli belirlenir ve bu husus sigorta poliçesinde gösterilir. Kuruluş bahsi geçen alanda faaliyete yeni 
başlayacak ise bu kapsamdaki tahminî ciro ve uluslararası bir reasürans kuruluşunun yapacağı risk değerlendirmesi esas 
alınarak meslekî sorumluluk sigortası yapılır. Söz konusu belgelerin asılları veyahut ibraz edilen asıllarının idare tarafından 
tasdikli sureti verilir. 
 k) Son yıla ait bilanço ve kâr-zarar cetveli: Bilânço ve kâr-zarar cetveli, yeminli malî müşavirce onaylı olur. 
Kuruluş yeni ise, bilânço ile gelir-gider hesapları ve tahminî bütçe verilir.  
 l) Sahip olunan kalite belgeleri: Akreditasyon sertifikası, ve benzeri belgeler var ise bu belgelerin asılları veyahut 
idare tarafından tasdikli suretleri sunulur. 

Değerlendirme 
Madde 8- TS EN 45000 standartlar serisinin ilgili standartlarına göre akreditasyon zorunlu olmamakla birlikte 

Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde önemli bir tercih unsurudur. Ancak akreditasyon olmaması durumunda söz 
konusu standartlara uygunluk kanıtlanmalıdır. 

Başvuru sahibinin; 
a) Görevlendirilmek istediği AB Komisyon Karar(lar)ı kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetine 

ilişkin olarak TÜRKAK veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir kuruluştan akredite edilmiş olması 
durumunda bu tebliğin 6. maddesinde belirtilen kriterleri sağladığı kabul edilir. 

b) Sahip olduğu akreditasyonun Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, AB Komisyonu Kararı ve diğer mevzuatın gereklerini 
tam olarak sağlamaması durumunda ise, bu tebliğin gerektirdiği şartlar aranacaktır, 

c) Akreditasyon belgesi olmaması durumunda, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, AB Komisyonu Karar(lar)ı ve diğer 
mevzuatın gereklerine uygunluğu değerlendirilir. Akredite olmamış başvuru sahibinin bu tebliğin 6. maddesinde belirtilen 
kriterlere uygunluğu, Bakanlıkça bu konuda görevlendirilen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
değerlendirilir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından bu kuruluşlarda yapılan değerlendirmeler Bakanlığa bir 
rapor halinde sunulur. TÜRKAK tarafından yapılan değerlendirmelere yönelik tüm masraflar başvuru sahibince karşılanır. 
Kuruluşun, söz konusu kriterleri sağlaması ve TÜRKAK tarafından düzenlenen değerlendirme raporunun olumlu olması 
halinde, Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi Bakanlığın yetkisindedir. 

Görevlendirme 
(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 4 md.)  MADDE 9 – Başvurular, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yukarıda 

belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek buna dair işlemler sonuçlandırılır. Bakanlık, aynı yapı malzemesi ile ilgili 
kriterleri sağlayan birden fazla kuruluşu Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirebilir. Ancak, aynı yapı malzemesi için 
prensip itibariyle en fazla altı kuruluş görevlendirilir. Bu hususta Onaylanmış Kuruluşlar Grubu’nun ihtiyaç bildirmesi 
halinde, daha fazla kuruluş görevlendirilebilir. 

Uygun bulunan başvuru sahibi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasında bir Görevlendirme Protokolü yapılır. 
Görevlendirme Protokolünün, ilgili taraflarca imzalanmasına paralel olarak Bakanlıkça, Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı 
ile Avrupa Birliği Komisyonu ve Üye Ülkeler nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması ile görevlendirme süreci başlar. 

Bildirimin AB Komisyonu’nca kâbûlü ve Onaylanmış Kuruluş için AB Komisyonu’nca verilen kimlik numarası ile 
görevlendirme kapsamının (Komisyon kararı, kullanım amacı, uygunluk teyit sistemi, teknik şartname, kuruluşun görevi) 
AB Resmî Gazetesinde veya ilgili enstrümanlarında ve daha sonra T.C. Resmî Gazetesinde yayımlanması ile 
görevlendirme süreci tamamlanarak Onaylanmış Kuruluş Statüsü elde edilir ve hizmet görmeye başlanır.” 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 5 md.) MADDE 10 – Protokolle görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşların 
yükümlülükleri, aşağıdaki hususları kapsar: 
 a) Gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği düzeyinde Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Gruplarının faaliyetlerine 
katılmalı, katılamadığı durumlarda ilgili personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlayacak sistemi kurmalı ve bu 
grubun çalışmalarından elde edilen yönetim kararlarını ve dokümanları kuruluşun faaliyetlerinde kullanılacak bir kılavuz 
belge olarak hazırlamalıdır.  
 b) Akredite olmaması durumunda ilk denetimin bir yıl içerisinde, sonraki denetimlerin ise iki yılı aşmayacak şekilde 
TÜRKAK’ a yaptırılmalı ve dört yılda bir olmak üzere de yeniden değerlendirmeye tâbi tutulmalı, gerektiğinde Bakanlık 
nezaretinde yürütülecek şekilde TÜRKAK’a yaptırılmalıdır. 
 c) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetlerinin tamamı içerisinde tek bir müşterisinin payı 3/10’ u 
geçmemeli, tüm imalatçıların uygunluk değerlendirmesi hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak gerekli 
tedbirleri almalıdır. 



 ç) Uygunluk değerlendirmesi/teyidi ve belgelendirme hizmeti sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim 
maliyetlerini artıracak ve imalatçıları zor duruma düşürecek yüksek mali ve diğer şartlar öne sürmemelidir. 
 d) Görevlendirildiği AB Komisyon Karar(lar)ı ve uygunluk teyit sistemleri kapsamında gerçekleştireceği uygunluk 
değerlendirmesi/teyidi ve belgelendirmesi faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine 
getirmeli, yurt içi ve yurt dışı da dahil olmak üzere bu faaliyetlerine ilişkin bir listeyi yılda bir defadan az olmamak 
kaydıyla belirli periyotlarda Bakanlığa sunmalı, buna ek olarak ilgili ürünlerin başka mevzuatlara da tabi olması ve talep 
edilmesi halinde diğer kuruluşları da bilgilendirmelidir. 
 e) Görevlendirildiği AB Komisyonu Kararı veya kararları ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde 
ürünün uygunluk değerlendirmesini yapmalı ve mevzuatta belirtilen usûle uygun olarak rapor veya belge düzenlemelidir.  
 f) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmalı ve bunları gerekli görüldüğü 
hallerde Bakanlığın ve tabi olduğu mevzuatı düzenlemeye yetkili diğer yurt içi ve yurt dışı kuruluşların incelemesine 
sunmalıdır. 
 g) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü 
değişikliği Bakanlığa bildirmelidir. 
 ğ) Müşteriden alacağı onay doğrultusunda taşeron kullanması durumunda, nihai sorumluluğun Onaylanmış Kuruluş 
olarak kendisine ait olduğunu kabul etmelidir. 
 h) İhtiyacı halinde yeni ve/veya ek bir hizmet aldığı taşeron kuruluş kullanması durumunda, söz konusu taşeronun, 
Madde 6, fıkra 8, 12 ve 13 Madde 7, fıkra 11 deki şartları sağladığını belgeleyerek Bakanlığa başvurmalıdır. 
 ı) İlgili uyumlaştırılmış mevzuatlarda, ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya ilgili teknik şartnamede geçen 
hükümlerin imalatçı tarafından sağlanmadığını fark ettiği durumlarda, imalatçının düzeltici önlemler almasını talep etmeli 
ve hiçbir uygunluk belgesi vermemelidir. Onaylanmış Kuruluşun, belgeyi teslim etmesinin ardından uygunluk izleme 
sürecinde, ürünün artık uygunluk hükümlerini yerine getirmediğini tespit ettiği durumlarda, imalatçının düzeltici önlemler 
almasını sağlamalı ve gerekli görürse belgesini askıya almalı yada iptal etmelidir. Düzeltici önlemlerin alınmaması veya 
istenilen etkinin görülmemesi durumunda, Onaylanmış Kuruluş uygun görüldüğü şekilde belgeyi sınırlandırmalı, askıya 
almalı veya iptal etmelidir.  
 i) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri sonucunda herhangi bir yapı malzemesine ilişkin uygunluk değerlendirme 
talebinin reddedilmesi veya yapı malzemelerine ilişkin bir belgenin verilmemesi yada önceden belgelendirilmiş bir yapı 
malzemesinin belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkabilecek itiraz ve şikayetleri incelemek üzere, aşağıdaki 
hususları da içerecek biçimde, gerekli tedbirleri almalıdır: 
 1) Uygunluk talebinin reddi, belgenin verilmemesi yada geri çekilmesi kararının gerekçelerinin yazılı olarak 
imalatçıya yada yetkili temsilcisine bildirilmesi, 
 2) Mevcut yasal hakları ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin imalatçı yada yetkili temsilcisine 
bildirilmesi, 
 3) İmalatçının yada yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın bahse konu kararla 
önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi 
veya kişilerce incelenmesinin temin edilmesi, 
 4) Reddedilen taleplere, verilmeyen veya geri çekilen belgelere ilişkin bilginin Bakanlığa sunulması, ilgili ürünlerin 
başka mevzuatlara da tabi olması ve talep edilmesi halinde diğer kuruluşları da bilgilendirmesi.  

 Bakanlıkça uygunluk değerlendirme veyahut onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine 
getirmesi gereken kriter ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde; 4703 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre 
Bakanlık, yapmış olduğu görevlendirmeyi geçici bir süre durdurabilir veya iptal edebilir. Söz konusu kuruluşun 
görevlendirmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden sorumlu olmaması anlamına 
gelmez. Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar yaptığı tüm işlemlere ve ilgili teknik düzenleme ile 
şartnamede belirtilen tüm belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları, 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)’in 11 
inci maddesi (b) bendi çerçevesinde muhafaza eder ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşa ibraz eder. Bu hükmün ihlali 
halinde 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun” 12 nci 
maddesinin (h) bendindeki hüküm uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Avrupa Teknik Onayı 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 6 md.) MADDE 11 – Bakanlıkça görevlendirilen Avrupa Teknik Onay 
Kuruluşunun görevlendirilme kapsamında yürütmesi gereken uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, Avrupa 
Teknik Onay Ortak Esasları (ETAG) çerçevesinde bir Avrupa Teknik Onay Kuruluşu marifetiyle Avrupa Teknik Onayı 
(ETA) alan ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyeti için bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından bu ETAG 
numarası esas alınarak başvuruda bulunulması ve bu başvuruya esas (kuruluşun başvuruda bulunduğu faaliyet kapsamına 
göre) uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yeterliliğinin Bakanlık tarafından tespit edilerek uygun görülmesi halinde, 
ilgili kuruluş bahsi geçen ETAG kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilebilir. 



(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 7 md.) MADDE 12 – Bakanlık tarafından ayrı bir Tebliğ ile görevlendirilen 
Avrupa Teknik Onay Kuruluşu; EOTA ile yürütülen süreç sonunda kendi web sitesinde yayımlamak suretiyle Avrupa 
Teknik Onayı verdiği ürünün bir onaylanmış kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tâbi tutulması hâlinde ilgili 
kuruluş tarafından ürünün değerlendirilmesi için gerekli dokümanların talep edilmesi ile bu bilgileri kuruluşa verir. Aynı 
çerçevede Avrupa Teknik Onayı’na konu ürünün uygunluk değerlendirmesini yapacak olan onaylanmış kuruluş Avrupa 
Teknik Onayı’nı veren kuruluştan ürünün ETAG kapsamında uygunluk değerlendirmesini yaparken bu kuruluştan ürün ile 
ilgili ilâve bilgileri temin eder. 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 8 md.) MADDE 13 – ETAG kapsamında olmaksızın Avrupa Teknik Onayı alan 
ürünlerin uygunluk değerlendirme işlemleri için başka bir kuruluş görevlendirilmez. Teknik Onay Kuruluşu’nun bu tür 
ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yapabilmesi için Bakanlık tarafından Teknik Onay Kuruluşu olarak 
görevlendirildiğine dair Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla Komisyon’a bildirimde bulunulması yapılması kâfidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Belgelerin ve Kimlik Kayıt Numaralarının Kötüye Kullanımı 
Madde 14- Görevlendirilen Onaylanmış Kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası, belgelerin ve işaretlerin; yanlış 

kullanımı sonucunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemler ve/veya kötüye 
kullanılması durumunda alınması gerekli tedbirleri Kalite El Kitabında ve/veya ekli dokümanlarında belirtir. 

Yürürlük 
Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

 

(Değişik: 19/02/2010 – 27498 R.G. / 9 md.)  EK-1 

 

 

Tablo-1 

Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan Uygunluk  

Teyit Metot, Sistem ve İlgili Standartlar 

      

    

AB Komisyonu 
Kararlarına göre 
Uygunluk Teyit 
Sistemi 

Uygunluk Kontrol 
Metotları 

(Yönetmelik EK 
3.1) 

Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliğine göre 
Uygunluk Teyit 
Sistemleri 

Değerlendirmede Esas Alınacak   Ana 
Standartlar 

Uygunluğun Belgelendirilmesi 

 

       1 

 

           a1 

           f2 

           g3 

 

 

 

EK 3.2.(i) 

 

 

 

TS EN 45011 
          

        1+ 

           a 

           f 

           g 

           c4 

Uygunluk Beyanı 

2 f    EK 3.2.(ii) 

  1. Alternatif 

TS EN ISO/IEC 17021  

ve/veya  

TS EN 45011 2+ 
f 

g 



 

3 

 

a 

EK 3.2.(ii) 

2. Alternatif 

TS EN ISO/IEC 17025 

         
 

1 a:  Malzemenin imalatçı veya onaylanmış bir kuruluş tarafından başlangıç tip deneyinden geçirilmesi. 
2 f:  Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülecek ilk tetkiki 
3 g:  Onaylanmış bir kuruluşun fabrika üretim kontrolünün devamlı olarak gözetim, değerlendirme ve tetkik altında tutulması 
4 c:  Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında elde edilen numunelerin imalatçı veya onaylanmış bir kuruluş tarafından denetleme 

niteliğinde deneyden geçirilmesi. 

 

 


