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YÖNETMELİK 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(89/106/EEC) 

  
             MADDE 1 – 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 
(89/106/EEC) 4 üncü maddesinde yer alan "üretici" tanımı metinden çıkartılmış, "muayene" tanımı ise aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
             "Muayene: İnceleme yapma, uygunluk belgesi verilmesi doğrultusunda tavsiyede bulunma ve fabrika veya başka 
bir yerde kalite kontrol çalışmalarını, malzeme seçimini ve değerlendirmesini denetleme gibi belirli fonksiyonları belirli 
kriterler çerçevesinde yerine getirebilme işlerini," 
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
             "Ancak bu direktiflerden bir veya birkaçı imalatçıya bir geçiş sürecinde uygulanacak düzenlemelerde seçme hakkı 
veriyorsa CE işareti imalatçı tarafından uygulanan direktife uygunluğu işaret eder." 
             "İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin yukarıda dördüncü fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde 
belirtilen teknik şartnameleri uygulamaması veya bir kısmını uygulaması hâlinde, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası ve 
EK-III’tebelirtilen kurallar uygulanır." 
             "CE işareti, malzemelerin birinci, ikinci ve altıncı fıkra hükümlerinin gereklerini sağladığını gösterir. CE 
işaretinin, duruma göre malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari 
belgelere iliştirilmesinden imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi sorumludur. CE işaretinin örneği ve 
kullanımına ilişkin şartlar EK-III’de gösterilmiştir." 
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "MADDE 9 – Bir malzeme veya malzeme grubuna yönelik Avrupa teknik onayı, imalatçı veya Türkiye’de 
yerleşik yetkili temsilcisinin isteği üzerine, EK-II’de belirtilen prosedür çerçevesinde, Bakanlık tarafından görevlendirilen 
onaylanmış kuruluşlarca verilir. Bakanlık, Avrupa teknik onayını vermek üzere görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların 
isim ve adresini, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir. 
             Avrupa teknik onayı vermek üzere görevlendirilen onaylanmış kuruluşların, yeni malzemelerin kullanıma 
uygunluğunun bilimsel ve pratik bilgilere dayanarak tespit edilmesini, imalatçıların veya Türkiye’de yerleşik yetkili 
temsilcilerinin çıkarları açısından tarafsız kararlar alınmasını, dengeli bir değerlendirmenin sağlanmasını temin etmek 
üzere ilgili bütün tarafların katkılarının alınmasını sağlamaları gerekir." 
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
             "Malzemelerin 6 ncı maddede belirtilen teknik şartnamelerin gereklerine uygunluğunun ispatlanmasından imalatçı 
veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi sorumludur." 
             "a) İmalatçının, üretimin ilgili teknik şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere fabrika üretim kontrol 
sistemine sahip olması; veya" 
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "MADDE 11 – Söz konusu prosedürler EK-III çerçevesinde izlendiğinde: 
             a) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki durumda, uygunluk beyanı, imalatçı veya Türkiye’de 
yerleşik yetkili temsilcisi tarafından yapılır. 
             b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki durumda, bir üretim kontrol ve gözetim sisteminin veya 
malzemenin uygun olduğuna ilişkin uygunluk belgesi, onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilir. 
             İmalatçının uygunluk beyanı veya uygunluk belgesi, imalatçıya veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine CE 
işaretini malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliştirme hakkını verir. 
CE işaretinin örneği ve uygunluk teyidi prosedürleri çerçevesindeki kullanımına ilişkin kurallar EK-III’te yer almaktadır." 
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-II) nin (1) numaralı paragrafı ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-III) ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
             MADDE 8 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
  

"EK-II 
             1. İmalatçı veya onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi onaylama konusunda yetkili kılınmış tek bir kuruluşa 
başvurmak suretiyle onay talebinde bulunabilir." 
  

"EK-III 
             TEKNİK ŞARTNAMELERE UYGUNLUK TEYİDİ 
             1. UYGUNLUK KONTROL METODLARI 
             Bir Malzemenin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca teknik şartnamelere uygunluğun teyidinde izlenecek 
prosedürler belirlenirken aşağıda yer alan uygunluk teyidi metotları kullanılır; belli bir sistem için kullanılacak metotların 
seçilmesi ve bir bütün haline getirilmesinde 10 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen kriterler 
uyarınca eldeki malzemeye veya malzeme gruplarına uygulanan gerekler baz alınır. 
             a) Malzemenin imalatçı veya onaylanmış bir kuruluş tarafından başlangıç tip deneyinden geçirilmesi; 
             b) Fabrikada elde edilen numunelerin imalatçı veya onaylanmış bir kuruluş tarafından daha önce belirlenmiş deney 
programı çerçevesinde deneye tabi tutulması; 
             c) Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında elde edilen numunelerin imalatçı veya onaylanmış bir kuruluş 
tarafından denetleme niteliğinde bir deneyden geçirilmesi; 
             d) Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal grubu içinden seçilen numunelerin imalatçı veya onaylanmış bir 
kuruluş tarafından deneye tâbi tutulması; 
             e) Fabrika üretim kontrolü; 
             f) Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülecek ilk incelemesi; 



             g) Onaylanmış bir kuruluşun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetim, değerlendirme ve inceleme altında 
tutması. 
             Bu Yönetmelik’teki, "fabrika üretim kontrolü" tabiri imalatçının üretimini kendi bünyesinde sürekli olarak kontrol 
etmesi anlamına gelmektedir. İmalatçının benimsediği bütün hususlar, gerekler ve hükümler sistematik bir şekilde yazılı 
politika ve prosedür olarak dokümante edilir. Üretim kontrol sistemine ilişkin bu dokümantasyon, kalite güvencesi 
konusunda ortak bir anlayış yaratacak ve malzemelerin istenen özelliklere sahip olmasının ve kontrol sisteminin verimli bir 
şekilde işleyip işlemediğinin denetlenmesini sağlayacaktır. 
             2. UYGUNLUK TEYİDİ SİSTEMLERİ 
             Uygunluk teyidinde aşağıda açıklanan sistemlerin kullanılması tercih edilir: 
             (i) Onaylanmış bir belgelendirme kuruluşunun malzemenin uygunluğuna ilişkin şu esaslar dahilinde yaptığı 
belgelendirme: 
             (a) (İmalatçının görevleri) 
             (1) Fabrika üretim kontrolü; 
             (2) İmalatçının daha önceden belirlenen bir deney planı uyarınca fabrikada alınan numuneler üzerinde 
gerçekleştirdiği deney; 
             (b) (Onaylanmış kuruluşun görevleri) 
             (3) Malzeme üzerinde yapılan başlangıç tip deneyi; 
             (4) Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerine yapılan ilk inceleme; 
             (5) Fabrika üretim kontrolünün devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve bildirimi yapılması; 
             (6) Ayrıca, fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında alınan numunelerin denetleme niteliğinde deneyden 
geçirilmesi de mümkündür. 
             (ii) İmalatçının malzemeye dair şu esaslara dayalı olarak yaptığı uygunluk beyanı: 
             Birinci alternatif: 
             (a) (İmalatçının görevleri) 
             (1) Malzemenin başlangıç tip deneyinden geçirilmesi; 
             (2) Fabrika üretim kontrolü; 
             (3) Ayrıca, fabrikada alınan numunelerin daha önceden belirlenmiş bir deney planına uygun olarak deneye tabi 
tutulması da mümkündür; 
             (b) (Onaylanmış kuruluşun görevleri) 
             (4) Fabrika üretim kontrolünün şu esaslara dayalı olarak belgelendirilmesi: 
             -Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi, 
             -Ayrıca, fabrika üretim kontrolünün devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması 
da mümkündür. 
             İkinci alternatif: 
             (1) Malzemenin onaylanmış bir laboratuvar tarafından başlangıç tip deneyine tabi tutulması; 
             (2) Fabrika üretim kontrolü. 
             Üçüncü alternatif: 
             (a) Malzemenin imalatçı tarafından başlangıç tip deneyine tâbi tutulması; 
             (b) Fabrika üretim kontrolü. 
             3. UYGUNLUK TEYİDİNDE ROL ALAN KURULUŞLAR 
             Uygunluk teyidinde rol oynayan kuruluşlar, gördükleri işlevlere göre aşağıdaki şekilde ayrılırlar: 
             (i) Belgelendirme kuruluşu, belli prosedür ve yönetim kurallarına göre uygunluk belgesi vermek için gerekli yetki 
ve sorumluluğu taşıyan, tarafsız resmî veya özel kuruluş; 
             (ii) Muayene kuruluşu, inceleme yapmak, uygunluk belgesi verilmesi doğrultusunda tavsiyede bulunmak ve 
sonradan da imalatçının fabrika veya başka bir yerde kalite kontrol çalışmalarını, malzeme seçimini ve değerlendirmesini 
denetlemek gibi belirli fonksiyonları belli bir kriter çerçevesinde yerine getirebilmek için organizasyon, personel, yeterlilik 
ve mesleki disipline sahip tarafsız kuruluş; 
             (iii) Deney laboratuvarı, ölçüm, inceleme, deney, kalibrasyon yapan veya çeşitli yollarla malzeme veya 
mamullerin özellik veya performansını tespit eden laboratuvar. 
             Bu ekin 2 nci maddesinin (i) bendi ile (ii) bendinde (birinci alternatif) belirtilen işlerde bu ekin 3 üncü maddesinin 
(i) bendinden (iii) bendine kadar olan üç işlevi tek bir kuruluş veya farklı kuruluşlar yerine getirebilir. Bu durumda 
uygunluk değerlendirmesinde rol oynayan muayene kuruluşu ve/veya deney laboratuvarı belgelendirme kuruluşu adına 
görevini yerine getirir. 
             Belgelendirme ve muayene kuruluşları ile deney laboratuvarlarının yeterliliği, tarafsızlığı ve mesleki disiplini ile 
ilgili kriterler EK IV’de yer almaktadır. 
             4. CE UYGUNLUK İŞARETİ, AT UYGUNLUK BELGESI, İMALATÇININ AT UYGUNLUK BEYANI 
             4.1. CE uygunluk işareti 
             - CE uygunluk işareti aşağıdaki biçimde düzenlenmiş "CE" harflerinden oluşur. 

 
             - CE İşareti küçültülüp, büyültüldüğü takdirde, yukarıdaki ölçekli çizimde verilen oranlara itibar edilir. 
             - CE işaretinin her bir harfinin dikey boyutları 5 mm’den az olmamak üzere büyük oranda birbirleri ile aynı 
olacaktır. 
             - CE işaretinin altında üretim kontrol safhasında rol oynayan onaylanmış kuruluşun tescil numarası yer alır. 
             Ek bilgi: 
             - CE işareti yanında imalatçının adı veya tanıtıcı markası, işaretin iliştirildiği yılın son iki rakamı ile uygun 
hallerde AT uygunluk belgesinin numarası ve teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden 
ibareler bulunacaktır. 



             4.2. AT Uygunluk Belgesi 
             AT Uygunluk Belgesi özellikle aşağıdaki hususları içerir: 
             - Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi 
             - İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi 
             - Ürünün tanımı (tarifi) (cins,tip, sınıf, kullanım….vb. tanımlar) 
             - Ürünün uyacağı hükümler 
             - Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar 
             - Belge numarası 
             - Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları 
             - Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin adı ve pozisyonu 
             4.3. AT Uygunluk Beyanı 
             AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içerecektir: 
             - İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi 
             - Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım vb. tanımlar) 
             - Ürünün uyacağı hükümler 
             - Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar 
             - Uygulanabildiğinde, onaylanmış kuruluşun adı ve adresi 
             - İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına beyanı imzalamakla görevli olan kişinin adı ve 
pozisyonunu 
             4.4. Uygunluk belgesi ve beyanı, ürünün kullanılacağı ülkenin resmî dilinde veya dillerinde sunulur." 

  
 


