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YÖNETMELİK
Bꊯ�lꊯ�m, Sanayꊯ� ve Teknolojꊯ� Bakanlığından:
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
(2014/30/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n amacı, donanımın elektromanyetꊯ�k uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın
yeterlꊯ� bꊯ�r elektromanyetꊯ�k uyumluluk sevꊯ�yesꊯ�ne uyacak şekꊯ�lde pꊯ�yasanın ꊯ�şleyꊯ�şꊯ�nꊯ� sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k, 5 ꊯ�ncꊯ� maddede tanımlanan donanımı kapsar.
(2) Bu Yönetmelꊯ�k;
a) 24/3/2007 tarꊯ�hlꊯ� ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsꊯ�z ve Telekomünꊯ�kasyon Termꊯ�nal
Ekꊯ�pmanları Yönetmelꊯ�ğꊯ� kapsamında bulunan donanımı,
b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cꊯ�hazları dâhꊯ�l uçuşta bꊯ�r hava aracını ꊯ�şletme veya kontrol etmekte
kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekꊯ�pman, mekanꊯ�zma, parça, teçhꊯ�zat, donanım veya
yazılımı ꊯ�le gövde, motor veya pervanenꊯ�n bꊯ�r parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan
ekꊯ�pmanları,
c) Pꊯ�yasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsꊯ�zcꊯ�ler tarafından kullanılan telsꊯ�z donanımı, (Amatör
telsꊯ�zcꊯ�ler tarafından takılacak bꊯ�leşenlerꊯ�n tümü, amatör telsꊯ�zcꊯ�ler tarafından tadꊯ�l edꊯ�len ve bu amatörler tarafından
kullanılmak üzere tadꊯ�l edꊯ�len tꊯ�carî donanım, pꊯ�yasada bulunan donanım olarak kabul edꊯ�lmez.)
ç) Telsꊯ�z ve telekomünꊯ�kasyon donanımı ve dꊯ�ğer donanımın tasarlanan şekꊯ�lde çalışmalarını mümkün kılan
sevꊯ�yeyꊯ� aşan elektromanyetꊯ�k emꊯ�syon üretme veya buna katkıda bulunma kabꊯ�lꊯ�yetꊯ� olmayan donanımı,
d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetꊯ�k bozulma sonucunda kabul edꊯ�lemez performans
kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
e) Profesyonellere yönelꊯ�k, yalnızca araştırma ve gelꊯ�ştꊯ�rme tesꊯ�slerꊯ�nde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak
üretꊯ�lmꊯ�ş değerlendꊯ�rme kꊯ�tlerꊯ�nꊯ�,
kapsamaz.
(3) Bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrada belꊯ�rtꊯ�len donanıma ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n EkI’de belꊯ�rtꊯ�len temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n başka Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ�
mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesꊯ� durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya
gꊯ�rdꊯ�ğꊯ� tarꊯ�hten ꊯ�tꊯ�baren bu gereklꊯ�lꊯ�klere ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n olarak bu Yönetmelꊯ�k uygulanmaz veya bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n uygulanması
durdurulur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k, 29/6/2001 tarꊯ�hlꊯ� ve 4703 sayılı Ürünlere İlꊯ�şkꊯ�n Teknꊯ�k Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Daꊯ�r Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k, 26/2/2014 tarꊯ�hlꊯ� ve 2014/30/AB sayılı Elektromanyetꊯ�k Uyumluluk ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ�
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Dꊯ�rektꊯ�fꊯ� dꊯ�kkate alınarak Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� mevzuatına uyum çerçevesꊯ�nde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelꊯ�kte geçen;
a) AB: Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ�nꊯ�,
b) Akredꊯ�tasyon: Bꊯ�r ulusal akredꊯ�tasyon kurumu tarafından bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun belꊯ�rlꊯ� bꊯ�r
uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rmek üzere ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ulusal veya uluslararası standartların belꊯ�rledꊯ�ğꊯ� gereklerꊯ�
ve ꊯ�lgꊯ�lꊯ� sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gereklerꊯ� karşıladığının resmî kabulünü,
c) Bağışıklık: Donanımın, elektromanyetꊯ�k bꊯ�r bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın
tasarlandığı şekꊯ�lde çalışabꊯ�lmesꊯ�nꊯ�,
ç) Bakanlık: Bꊯ�lꊯ�m, Sanayꊯ� ve Teknolojꊯ� Bakanlığını,
d) CE ꊯ�şaretꊯ�: İmalatçı tarafından, cꊯ�hazın CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lmesꊯ�nꊯ� öngören teknꊯ�k mevzuatın ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bütün
kurallarına uygun olduğunu gösteren ꊯ�şaretꊯ�,
e) Cꊯ�haz: Nꊯ�haî kullanıcı ꊯ�çꊯ�n tasarlanmış ve elektromanyetꊯ�k bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan
etkꊯ�lenmesꊯ� muhtemel, tek bꊯ�r ꊯ�şlevsel bꊯ�rꊯ�m olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangꊯ� bꊯ�r tertꊯ�batı veya bu
tertꊯ�batların bꊯ�r kombꊯ�nasyonunu, (Nꊯ�haî kullanıcı tarafından cꊯ�haza takılması amaçlanan, elektromanyetꊯ�k bozulma
oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkꊯ�lenmesꊯ� muhtemel aksamlar veya altbꊯ�leşenler ꊯ�le cꊯ�haz
kombꊯ�nasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketlꊯ� tesꊯ�satlar ve bellꊯ� yerlerde hareket etmesꊯ� ve çalışması
amaçlanan cꊯ�hazlar da bu kapsamda değerlendꊯ�rꊯ�lꊯ�r.)
f) Dağıtıcı: Bꊯ�r cꊯ�hazı tedarꊯ�k zꊯ�ncꊯ�rꊯ�nde yer alarak pꊯ�yasada bulunduran ꊯ�malatçı veya ꊯ�thalatçı harꊯ�cꊯ�ndekꊯ�
herhangꊯ� bꊯ�r gerçek veya tüzel kꊯ�şꊯ�yꊯ�,
g) Donanım: Herhangꊯ� bꊯ�r cꊯ�haz veya sabꊯ�t tesꊯ�satı,
ğ) Elektromanyetꊯ�k bozulma: Donanımın performansını düşürebꊯ�len elektromanyetꊯ�k gürültü, ꊯ�stenmeyen bꊯ�r
sꊯ�nyal veya yayılma ortamının kendꊯ�sꊯ�ndekꊯ� bꊯ�r değꊯ�şꊯ�klꊯ�ğꊯ�,
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h) Elektromanyetꊯ�k ortam: Bellꊯ� bꊯ�r yerde gözlenebꊯ�len bütün elektromanyetꊯ�k olayları,
ı) Elektromanyetꊯ�k uyumluluk: Donanımın kendꊯ� elektromanyetꊯ�k ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda
tolere edꊯ�lemeyen elektromanyetꊯ�k bozulmaya yol açmaksızın tatmꊯ�nkâr bꊯ�r şekꊯ�lde çalışabꊯ�lme yeteneğꊯ�nꊯ�,
ꊯ�) Gerꊯ� çağırma: Hâlꊯ�hazırda son kullanıcının elꊯ�nde bulunan bꊯ�r cꊯ�hazın ꊯ�adesꊯ�nꊯ� gerçekleştꊯ�rmeye yönelꊯ�k her
türlü önlemꊯ�,
j) Güvenlꊯ�k amaçları: Can ve mal güvenlꊯ�ğꊯ�nꊯ�n sağlanmasına yönelꊯ�k amaçları,
k) İktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�: İmalatçı, yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�, ꊯ�thalatçı ve dağıtıcıyı,
l) İmalatçı: Cꊯ�hazı ꊯ�mal ederek veya cꊯ�hazın tasarımını veya ꊯ�malatını yaptırarak kendꊯ� adı veya tꊯ�carꊯ� markası
altında pazarlayan herhangꊯ� bꊯ�r gerçek veya tüzel kꊯ�şꊯ�yꊯ�,
m) İthalatçı: Bꊯ�r ürünü yurtdışından ꊯ�thal ederek pꊯ�yasaya arz eden Türkꊯ�ye’de yerleşꊯ�k gerçek veya tüzel kꊯ�şꊯ�yꊯ�,
n) Komꊯ�syon: Avrupa Komꊯ�syonunu,
o) Pꊯ�yasada bulundurma: Cꊯ�hazların tꊯ�carꊯ� bꊯ�r faalꊯ�yet yoluyla bꊯ�r bedel karşılığında veya bedelsꊯ�z olarak dağıtım,
tüketꊯ�m veya kullanım ꊯ�çꊯ�n pꊯ�yasaya sağlanmasını,
ö) Pꊯ�yasadan çekmek: Tedarꊯ�k zꊯ�ncꊯ�rꊯ�ndekꊯ� cꊯ�hazın pꊯ�yasada bulundurulmasını önlemeyꊯ� amaçlayan her türlü
önlemꊯ�,
p) Pꊯ�yasaya arz: Bꊯ�r cꊯ�hazın pꊯ�yasada ꊯ�lk kez bulundurulmasını,
r) Sabꊯ�t tesꊯ�sat: Önceden belꊯ�rlenen bꊯ�r yere monte edꊯ�len, kurulan ve süreklꊯ� olarak kullanılması amaçlanan çeşꊯ�tlꊯ�
tꊯ�pte cꊯ�hazların bellꊯ� bꊯ�r kombꊯ�nasyonunu ve uygulanabꊯ�ldꊯ�ğꊯ� durumlarda dꊯ�ğer cꊯ�hazları,
s) Teknꊯ�k şartname: Donanımda olması gereken teknꊯ�k gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n belꊯ�rtꊯ�ldꊯ�ğꊯ� bꊯ�r belgeyꊯ�,
ş) TÜRKAK: Türk Akredꊯ�tasyon Kurumunu,
t) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşu: Kalꊯ�brasyon, test, belgelendꊯ�rme ve muayene de dahꊯ�l olmak üzere
uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ� gerçekleştꊯ�ren kuruluşu,
u) Uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ�: Cꊯ�hazla ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�nꊯ�n karşılanıp
karşılanmadığını gösteren sürecꊯ�,
ü) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� mevzuatını uygulamak amacıyla Komꊯ�syonun
talebꊯ�ne ꊯ�stꊯ�naden kabul edꊯ�len bꊯ�r Avrupa standardını,
v) Üye ülke: Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ�ne üye ülkeyꊯ�,
y) Yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�: Bꊯ�r ꊯ�malatçıdan belꊯ�rlꊯ� görevlerle ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak onun adına hareket etmek üzere yazılı vekâlet
almış Türkꊯ�ye’de yerleşꊯ�k herhangꊯ� bꊯ�r gerçek veya tüzel kꊯ�şꊯ�yꊯ�,
ꊯ�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gereklꊯ�lꊯ�kler, Pꊯ�yasada Bulundurma ve/veya Hꊯ�zmete Sunma,
Donanımın Serbest Dolaşımı
Temel gereklꊯ�lꊯ�kler
MADDE 6 – (1) Donanımın, EkI’de belꊯ�rlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� karşılaması gerekꊯ�r.
Pꊯ�yasada bulundurma ve/veya hꊯ�zmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, donanımın yalnızca uygun şekꊯ�lde kurulması, bakımı yapılması, kullanım amacı
doğrultusunda kullanılması ve bu Yönetmelꊯ�kle uyumlu olması halꊯ�nde pꊯ�yasada bulundurulmasını ve/veya hꊯ�zmete
sunulmasını sağlamak ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� tüm tedbꊯ�rlerꊯ� alır.
Donanımın serbest dolaşımı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelꊯ�ğe uygun donanımların pꊯ�yasada bulundurulmasını ve/veya hꊯ�zmete
sunulmasını elektromanyetꊯ�k uyumlulukla ꊯ�lgꊯ�lꊯ� nedenlerden ötürü engellemez.
(2) Bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�, donanımın hꊯ�zmete sunulması veya kullanımıyla ꊯ�lgꊯ�lꊯ� aşağıdakꊯ� özel
tedbꊯ�rlerꊯ�n uygulanmasını engellemez:
a) Belꊯ�rlꊯ� bꊯ�r bölgedekꊯ� mevcut veya öngörülen elektromanyetꊯ�k uyumluluk sorunun üstesꊯ�nden gelecek tedbꊯ�rler.
b) İyꊯ� tanımlanmış spektrum durumlarında güvenlꊯ�k amacıyla kullanıldıkları hallerde ulusal haberleşme ağlarını
veya alıcı ve verꊯ�cꊯ� ꊯ�stasyonlarını korumaya yönelꊯ�k güvenlꊯ�k gerekçelerꊯ�yle alınan tedbꊯ�rler.
(3) 3/4/2002 tarꊯ�hlꊯ� ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknꊯ�k Mevzuatın ve Standartların Türkꊯ�ye ꊯ�le
Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� Arasında Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�mꊯ�ne Daꊯ�r Yönetmelꊯ�k saklı kalmak kaydıyla bu özel tedbꊯ�rler Bakanlık tarafından
Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla Komꊯ�syona ve AB üyesꊯ� ülkelere bꊯ�ldꊯ�rꊯ�lꊯ�r.
(4) Donanımın bu Yönetmelꊯ�kte belꊯ�rtꊯ�len şartlara uygun hâle getꊯ�rꊯ�lꊯ�nceye kadar pꊯ�yasada
bulundurulamayacağına ve/veya hꊯ�zmete sunulamayacağına daꊯ�r açık bꊯ�r ꊯ�şaretꊯ�n konulması şartıyla tꊯ�carî fuarlarda,
sergꊯ�lerde veya benzer etkꊯ�nlꊯ�klerde, bu Yönetmelꊯ�ktekꊯ� şartlara uygun olmayan donanımın tanıtılmasına ve/veya
sergꊯ�lenmesꊯ�ne müsaade edꊯ�lꊯ�r. Tanıtım, ancak elektromanyetꊯ�k bozulmayı önlemek ꊯ�çꊯ�n uygun önlemler alınması kaydıyla
yapılabꊯ�lꊯ�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktꊯ�sadꊯ� İşletmecꊯ�lerꊯ�n Yükümlülüklerꊯ�
İmalatçının yükümlülüklerꊯ�
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, cꊯ�hazı pꊯ�yasaya arz ederken, cꊯ�hazın EkI’de belꊯ�rlenen temel gereklꊯ�lꊯ�kler
doğrultusunda tasarlanmasını ve ꊯ�mal edꊯ�lmesꊯ�nꊯ� sağlar.
(2) İmalatçılar EkII veya EkIII’te anılan teknꊯ�k dosyayı düzenler ve 16 ncı maddede anılan ꊯ�lgꊯ�lꊯ� uygunluk
değerlendꊯ�rme prosedürünü uygular ya da uygulatır. Cꊯ�hazın EkI’de belꊯ�rlenen güvenlꊯ�k gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�ne uygunluğunun
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uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ� prosedürüyle gösterꊯ�ldꊯ�ğꊯ� hallerde, ꊯ�malatçılar bꊯ�r AB uygunluk beyanı düzenler ve CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�
ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�r.
(3) İmalatçılar, teknꊯ�k dosyayı ve AB uygunluk beyanını cꊯ�hazın pꊯ�yasaya arz edꊯ�ldꊯ�ğꊯ� tarꊯ�hten ꊯ�tꊯ�baren 10 yıl
süreyle muhafaza eder.
(4) İmalatçılar, cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygunluğunun serꊯ� üretꊯ�m boyunca da sürdürülmesꊯ�nꊯ� sağlar. Cꊯ�hazın
uygunluğunun beyan edꊯ�lmesꊯ�ne temel teşkꊯ�l eden cꊯ�haz tasarımında ya da özellꊯ�klerꊯ�ndekꊯ� değꊯ�şꊯ�klꊯ�kler ve
uyumlaştırılmış standartlar veya dꊯ�ğer teknꊯ�k şartnamedekꊯ� değꊯ�şꊯ�klꊯ�klerꊯ� takꊯ�p eder ve gereğꊯ�nꊯ� yapar.
(5) İmalatçılar, pꊯ�yasaya arz ettꊯ�klerꊯ� cꊯ�hazın; tanınmasını sağlayacak bꊯ�r tꊯ�p, partꊯ� veya serꊯ� numarası veya
tanımlanmasını sağlayayacak başka bꊯ�r unsur taşıdığında bu bꊯ�lgꊯ�nꊯ�n cꊯ�hazın üzerꊯ�nde bulunmasını, cꊯ�haz boyutunun veya
yapısının buna ꊯ�mkan vermedꊯ�ğꊯ� durumlarda bu bꊯ�lgꊯ�nꊯ�n cꊯ�hazın ambalajında veya cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�len bꊯ�r belgede
bulunmasını sağlar.
(6) İmalatçılar, ꊯ�sꊯ�mlerꊯ�nꊯ�, tescꊯ�llꊯ� tꊯ�carꊯ� ꊯ�sꊯ�mlerꊯ�nꊯ� ya da tescꊯ�llꊯ� tꊯ�carꊯ� markalarını ve ürün konusunda kendꊯ�lerꊯ�yle
ꊯ�letꊯ�şꊯ�me geçꊯ�lebꊯ�lecek adreslerꊯ�nꊯ� cꊯ�haz üzerꊯ�nde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda cꊯ�haz ambalajında veya
cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�len bꊯ�r belgede belꊯ�rtꊯ�r. İmalatçıyla ꊯ�letꊯ�şꊯ�me geçꊯ�lebꊯ�lecek yalnızca bꊯ�r adres gösterꊯ�lꊯ�r. İletꊯ�şꊯ�m
bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�nꊯ�n, Türkçe veya nꊯ�haꊯ� kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceğꊯ� bꊯ�r dꊯ�lde olması gerekꊯ�r.
(7) İmalatçılar, talꊯ�matlar ve güvenlꊯ�k bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�nꊯ�n Türkçe olarak cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�lmesꊯ�nꊯ� sağlar. Bu tür talꊯ�matlar
ve güvenlꊯ�k bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�nꊯ�n ve tüm etꊯ�ketlerꊯ�n net, anlaşılır ve okunaklı olması gerekꊯ�r.
(8) Pꊯ�yasaya arz ettꊯ�klerꊯ� bꊯ�r cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygun olmadığını bꊯ�ldꊯ�ğꊯ� veya bꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n gerektꊯ�ğꊯ� hallerde,
ꊯ�malatçılar, söz konusu cꊯ�hazı uygun hale getꊯ�rmek, pꊯ�yasadan çekmek veya gerektꊯ�ğꊯ�nde gerꊯ� çağırmak ꊯ�çꊯ�n derhal gereklꊯ�
düzeltꊯ�cꊯ� tedbꊯ�rlerꊯ� alır. Ayrıca cꊯ�hazın rꊯ�sk oluşturduğu durumlarda, ꊯ�malatçılar, özellꊯ�kle uygunsuzluk ꊯ�le alınan tüm
düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerle ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak ayrıntılı bꊯ�r şekꊯ�lde ve ꊯ�vedꊯ�lꊯ�kle Bakanlığı bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(9) İmalatçılar, gerekçelꊯ� talep üzerꊯ�ne, cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygunluğunu gösteren gereklꊯ� tüm bꊯ�lgꊯ� ve
belgelerꊯ� matbu veya elektronꊯ�k bꊯ�çꊯ�mde Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğꊯ� bꊯ�r dꊯ�lde Bakanlığa sunar. İmalatçılar,
pꊯ�yasaya arz ettꊯ�klerꊯ� cꊯ�hazların taşıdığı rꊯ�sklerꊯ�n ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faalꊯ�yetlerde, talebꊯ� halꊯ�nde
Bakanlık ꊯ�le ꊯ�ş bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� yapar.
Yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�ler
MADDE 10 – (1) İmalatçılar, yazılı bꊯ�r yetkꊯ� belgesꊯ� ꊯ�le bꊯ�r yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ� atayabꊯ�lꊯ�r. 9 uncu maddenꊯ�n bꊯ�rꊯ�ncꊯ�
fıkrasında ortaya konulan yükümlülükler ve 9 uncu maddenꊯ�n ꊯ�kꊯ�ncꊯ� fıkrasında belꊯ�rtꊯ�len teknꊯ�k dosya hazırlama
yükümlülüğü, yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�nꊯ�n yetkꊯ�lerꊯ� arasında yer almaz.
(2) Yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�, ꊯ�malatçıdan alınan yetkꊯ� belgesꊯ�nde belꊯ�rtꊯ�len görevlerꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�r. Yetkꊯ� belgesꊯ� ꊯ�le yetkꊯ�lꊯ�
temsꊯ�lcꊯ�nꊯ�n en az aşağıdakꊯ�lerꊯ� yapmasına ꊯ�zꊯ�n verꊯ�lꊯ�r:
a) AB uygunluk beyanını ve teknꊯ�k dosyayı, cꊯ�hazın pꊯ�yasaya arz edꊯ�lmesꊯ�nden ꊯ�tꊯ�baren 10 yıl boyunca talebꊯ�
halꊯ�nde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza etmek.
b) Gerekçelꊯ� ꊯ�steğꊯ� üzerꊯ�ne, cꊯ�hazın uygunluğunu kanıtlamak ꊯ�çꊯ�n gereken tüm bꊯ�lgꊯ� ve belgelerꊯ� Bakanlığa
sunmak.
c) Yetkꊯ�lꊯ� temsꊯ�lcꊯ�nꊯ�n yetkꊯ� belgesꊯ�nde yer alan cꊯ�hazın teşkꊯ�l ettꊯ�ğꊯ� rꊯ�sklerꊯ� ortadan kaldırmak ꊯ�çꊯ�n alınan her türlü
önlem hakkında talebꊯ� halꊯ�nde Bakanlık ꊯ�le ꊯ�şbꊯ�rlꊯ�ğꊯ� yapmak.
İthalatçıların yükümlülüklerꊯ�
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmelꊯ�ğe uygun cꊯ�hazları pꊯ�yasaya arz eder.
(2) İthalatçılar, cꊯ�hazları pꊯ�yasaya arz etmeden önce ꊯ�malatçının 16 ncı maddede belꊯ�rtꊯ�len gereklꊯ� uygunluk
değerlendꊯ�rme prosedürünü gerçekleştꊯ�rdꊯ�ğꊯ�nden emꊯ�n olur. İmalatçının teknꊯ�k dosyayı düzenledꊯ�ğꊯ�nden, cꊯ�hazın CE
ꊯ�şaretꊯ�nꊯ� taşıdığından, gereklꊯ� belgelerꊯ�n cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�ldꊯ�ğꊯ�nden ve ꊯ�malatçının 9 uncu maddenꊯ�n beşꊯ�ncꊯ� ve altıncı
fıkralarında belꊯ�rlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rdꊯ�ğꊯ�nden emꊯ�n olur. İthalatçı, cꊯ�hazın EkI’de düzenlenen temel
gereklꊯ�lꊯ�klere uygun olmadığını bꊯ�ldꊯ�ğꊯ� veya bꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n gerektꊯ�ğꊯ� durumda, uygun hale getꊯ�rꊯ�lmeden cꊯ�hazı pꊯ�yasaya arz
edemez. Ayrıca cꊯ�hazın rꊯ�sk teşkꊯ�l etmesꊯ� halꊯ�nde, ꊯ�thalatçı, ꊯ�malatçıyı ve Bakanlığı bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(3) İthalatçılar, ꊯ�sꊯ�mlerꊯ�nꊯ�, tescꊯ�llꊯ� tꊯ�carꊯ� ꊯ�sꊯ�mlerꊯ�nꊯ� ya da tescꊯ�llꊯ� tꊯ�carꊯ� markalarını ve ürün konusunda kendꊯ�lerꊯ�yle
ꊯ�letꊯ�şꊯ�me geçꊯ�lebꊯ�lecek adreslerꊯ�nꊯ� cꊯ�haz üzerꊯ�nde, bunun mümkün olmadığı durumlarda cꊯ�haz ambalajında veya cꊯ�hazla
bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�len bꊯ�r belgede belꊯ�rtꊯ�r. İletꊯ�şꊯ�m bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�, Türkçe veya nꊯ�haꊯ� kullanıcıların kolayca anlayabꊯ�leceğꊯ� ve Bakanlığın
kabul edeceğꊯ� bꊯ�r dꊯ�lde olmalıdır.
(4) İthalatçılar, 20 ncꊯ� maddede anılan talꊯ�matların ve bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�n Türkçe olarak cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�lmesꊯ�nꊯ� sağlar.
(5) İthalatçılar, cꊯ�hazın kendꊯ� sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşullarının, Ek I’de düzenlenen
temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygunluğunu tehlꊯ�keye atmasını önler.
(6) Pꊯ�yasaya arz ettꊯ�klerꊯ� bꊯ�r cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygun olmadığını bꊯ�ldꊯ�ğꊯ� veya bꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n gerektꊯ�ğꊯ�
durumlarda ꊯ�thalatçılar, söz konusu cꊯ�hazı uygun hale getꊯ�rmek, pꊯ�yasadan çekmek veya gerektꊯ�ğꊯ�nde gerꊯ� çağırmak ꊯ�çꊯ�n
derhal gereklꊯ� düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ� alır. Ayrıca, cꊯ�hazın rꊯ�sk oluşturduğu durumlarda, ꊯ�thalatçılar, özellꊯ�kle uygunsuzluk ꊯ�le
alınan tüm düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerle ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ayrıntılı bꊯ�r şekꊯ�lde ve ꊯ�vedꊯ�lꊯ�kle Bakanlığı bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(7) İthalatçılar, cꊯ�hazın pꊯ�yasaya arz edꊯ�ldꊯ�ğꊯ� tarꊯ�hten ꊯ�tꊯ�baren 10 yıl boyunca, AB uygunluk beyanının bꊯ�r
kopyasını Bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve talep edꊯ�lmesꊯ� halꊯ�nde teknꊯ�k dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.
(8) İthalatçılar, gerekçelꊯ� talep üzerꊯ�ne, cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygun olduğunu gösteren tüm bꊯ�lgꊯ� ve belgelerꊯ�
matbu veya elektronꊯ�k bꊯ�çꊯ�mde Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğꊯ� bꊯ�r dꊯ�lde Bakanlığa sunar. İthalatçılar, pꊯ�yasaya arz
ettꊯ�klerꊯ� cꊯ�hazların taşıdığı rꊯ�sklerꊯ�n ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faalꊯ�yetlerde talebꊯ� halꊯ�nde Bakanlık ꊯ�le ꊯ�ş bꊯ�rlꊯ�ğꊯ�
yapar.
Dağıtıcıların yükümlülüklerꊯ�
MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, cꊯ�hazı pꊯ�yasada bulundururken, bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� bakımından
gereken özenꊯ� göstererek hareket ederler.
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(2) Dağıtıcılar, cꊯ�hazı pꊯ�yasada bulundurmadan önce, cꊯ�hazın CE ꊯ�şaretꊯ� taşıdığını, gereklꊯ� belgelerꊯ� ve 20 ncꊯ�
maddede belꊯ�rtꊯ�len talꊯ�mat ve dꊯ�ğer bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�n Türkçe olarak cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�ldꊯ�ğꊯ�nꊯ�, ꊯ�malatçı ve ꊯ�thalatçının 9 uncu
maddenꊯ�n beşꊯ�ncꊯ� ve altıncı fıkralarında ve 11 ꊯ�ncꊯ� maddenꊯ�n üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rdꊯ�ğꊯ�nꊯ�
doğrular. Dağıtıcı, cꊯ�hazın EkI’de düzenlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygun olmadığını bꊯ�ldꊯ�ğꊯ� veya bꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n gerektꊯ�ğꊯ�
durumda, uygun hale getꊯ�rꊯ�lmeden cꊯ�hazı pꊯ�yasada bulunduramaz. Ayrıca, cꊯ�haz rꊯ�sk teşkꊯ�l ettꊯ�ğꊯ�nde, dağıtıcı, ꊯ�malatçı veya
ꊯ�thalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(3) Dağıtıcılar, cꊯ�haz kendꊯ� sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşullarının, EkI’de düzenlenen
temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygunluğunu tehlꊯ�keye atmasını önler.
(4) Pꊯ�yasada bulundurdukları cꊯ�hazların bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�ne uygun olmadığını bꊯ�ldꊯ�ğꊯ� veya
bꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n gerektꊯ�ğꊯ� durumlarda, dağıtıcılar, söz konusu cꊯ�hazı uygun hale getꊯ�rmek, pꊯ�yasadan çekmek veya gerektꊯ�ğꊯ�nde
gerꊯ� çağırmak ꊯ�çꊯ�n gereken düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ�n alındığından emꊯ�n olur. Ayrıca, cꊯ�hazın rꊯ�sk oluşturduğu durumlarda,
dağıtıcılar özellꊯ�kle uygunsuzlukla ve alınan tüm düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerle ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ayrıntılı bꊯ�r şekꊯ�lde ve ꊯ�vedꊯ�lꊯ�kle Bakanlığı
bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(5) Dağıtıcılar, gerekçelꊯ� talep üzerꊯ�ne, cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�ğe uygunluğunu gösteren tüm bꊯ�lgꊯ� ve belgelerꊯ�
matbu veya elektronꊯ�k bꊯ�çꊯ�mde Bakanlığa sağlar. Dağıtıcılar, talep edꊯ�lmesꊯ� halꊯ�nde, pꊯ�yasada bulundurdukları cꊯ�hazın
teşkꊯ�l ettꊯ�ğꊯ� rꊯ�sklerꊯ� ortadan kaldırmak ꊯ�çꊯ�n alınan her türlü önlem hakkında Bakanlık ꊯ�le ꊯ�şbꊯ�rlꊯ�ğꊯ� yapar.
İmalatçıların yükümlülüklerꊯ�nꊯ�n ꊯ�thalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) Bꊯ�r cꊯ�hazı kendꊯ� adı veya tꊯ�carꊯ� markası altında pꊯ�yasaya arz eden veya halꊯ�hazırda pꊯ�yasa arz
edꊯ�lmꊯ�ş bꊯ�r cꊯ�hazı, bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n gereklerꊯ�ne uygunluğunu etkꊯ�leyecek şekꊯ�lde değꊯ�ştꊯ�ren, bꊯ�r ꊯ�thalatçı veya dağıtıcı, bu
Yönetmelꊯ�ğꊯ�n amaçları doğrultusunda ꊯ�malatçı olarak kabul edꊯ�lꊯ�r ve 9 uncu maddede belꊯ�rtꊯ�len ꊯ�malatçı yükümlülüklerꊯ�ne
tabꊯ� olur.
İktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�lerꊯ�n kꊯ�mlꊯ�ğꊯ�nꊯ�n tespꊯ�t edꊯ�lmesꊯ�
MADDE 14 – (1) İktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�ler, aşağıda belꊯ�rtꊯ�lenlerꊯ�n kꊯ�mlꊯ�ğꊯ�nꊯ�n tespꊯ�tꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n bꊯ�lgꊯ�lerꊯ� talebꊯ� halꊯ�nde
Bakanlığa sağlar:
a) Kendꊯ�lerꊯ�ne cꊯ�haz tedarꊯ�k eden tüm ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�ler.
b) Kendꊯ�lerꊯ�nꊯ�n cꊯ�haz tedarꊯ�k ettꊯ�ğꊯ� tüm ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�ler.
(2) İktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�lerꊯ�n, cꊯ�hazın kendꊯ�lerꊯ�ne tedarꊯ�k edꊯ�lmesꊯ�nden sonrakꊯ� 10 yıl boyunca ve cꊯ�hazı tedarꊯ�k
ettꊯ�kten sonrakꊯ� 10 yıl boyunca bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrada belꊯ�rtꊯ�len bꊯ�lgꊯ�lerꊯ� sunabꊯ�lꊯ�r durumda olmaları gerekꊯ�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Donanımın Uygunluğu
Donanımın uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� Resmî Gazetesꊯ�’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış
standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standardlarına veya bunların ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bölümlerꊯ�ne uygun olan
ürünlerꊯ�n, bu standartlar veya ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bölümlerꊯ� kapsamında EK1’de belꊯ�rtꊯ�len temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Cꊯ�hazlar ꊯ�çꊯ�n uygunluk değerlendꊯ�rme prosedürlerꊯ�
MADDE 16 – (1) Cꊯ�hazların, EkI’de belꊯ�rtꊯ�len temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygunluğu, aşağıdakꊯ� ꊯ�kꊯ� uygunluk
değerlendꊯ�rme prosedüründen bꊯ�rꊯ� aracılığıyla kanıtlanır:
a) EkII’de düzenlenen üretꊯ�mꊯ�n dahꊯ�lꊯ� kontrolü.
b) EkIII’te düzenlenen ve üretꊯ�mꊯ�n dahꊯ�lꊯ� kontrolüne dayalı bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ�nꊯ� takꊯ�p eden AB tꊯ�p
ꊯ�ncelemesꊯ�.
(2) İmalatçı, bu maddenꊯ�n bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrasının (b) bendꊯ�nde anılan prosedürün uygulanmasını, temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�
belꊯ�rlꊯ� yönlerꊯ�yle sınırlandırmayı tercꊯ�h edebꊯ�lꊯ�r ancak bunun ꊯ�çꊯ�n, temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n dꊯ�ğer yönlerꊯ� ꊯ�çꊯ�n bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkranın
(a) bendꊯ�ndekꊯ� prosedürün uygulanması şartı aranır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, EkI’de düzenlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�ldꊯ�ğꊯ�nꊯ� ꊯ�fade eder.
(2) AB uygunluk beyanı, EkII ve EkIII’te düzenlenen ꊯ�lgꊯ�lꊯ� modüllerde belꊯ�rtꊯ�len hususları ꊯ�çerecek şekꊯ�lde Ek
IV’te yer aldığı gꊯ�bꊯ� düzenlenꊯ�r ve süreklꊯ� güncellenꊯ�r. Başka dꊯ�llerde düzenlendꊯ�ğꊯ� durumlarda AB uygunluk beyanına
Türkçe tercümesꊯ� de eklenꊯ�r.
(3) Cꊯ�hazın, bꊯ�r AB uygunluk beyanı gerektꊯ�ren bꊯ�rden fazla mevzuata tabꊯ� olması durumunda, bu mevzuatın
tamamı ꊯ�çꊯ�n tek bꊯ�r AB uygunluk beyanı hazırlanır. AB uygunluk beyanı, mevzuatın adını, yayım tarꊯ�hꊯ�nꊯ� ve yayımlama
referansları da dahꊯ�l olmak üzere ꊯ�lgꊯ�lꊯ� mevzuatın tanımını ꊯ�çerꊯ�r.
(4) İmalatçının, AB uygunluk beyanını düzenlemesꊯ�yle bꊯ�rlꊯ�kte cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�kte belꊯ�rlenen gereklꊯ�lꊯ�klere
uygunluğuna ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n sorumluluğu üstlendꊯ�ğꊯ� varsayılır.
CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n genel ꊯ�lkelerꊯ�
MADDE 18 – (1) CE ꊯ�şaretꊯ�, 16/12/2011 tarꊯ�hlꊯ� ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ꊯ�le yürürlüğe
konulan “CE” İşaretꊯ� Yönetmelꊯ�ğꊯ�nde belꊯ�rtꊯ�len ꊯ�lkelere tabꊯ�dꊯ�r.
CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lmesꊯ�ne daꊯ�r kural ve koşullar
MADDE 19 – (1) CE ꊯ�şaretꊯ�, cꊯ�haza veya onun verꊯ� levhasına, görünür, okunabꊯ�lꊯ�r ve sꊯ�lꊯ�nmeyecek şekꊯ�lde
ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lꊯ�r. Cꊯ�hazın yapısından dolayı bunun mümkün olmaması veya garantꊯ� edꊯ�lememesꊯ� durumunda, ꊯ�şaret, ürünün
ambalajına ve eşlꊯ�k eden belgelere ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lꊯ�r.
(2) CE ꊯ�şaretꊯ�, cꊯ�haz pꊯ�yasaya arz edꊯ�lmeden önce ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lꊯ�r.
(3) Bakanlık, CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lmesꊯ�ne yönelꊯ�k sürecꊯ�n doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla mevcut
uygulamaları temel alır ve bu ꊯ�şaretꊯ�n uygun olmayan kullanımı halꊯ�nde gereklꊯ� müdahalede bulunur.
Cꊯ�hazın kullanımıyla ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bꊯ�lgꊯ�ler
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MADDE 20 – (1) Cꊯ�haz hꊯ�zmete sunulduğunda EkI’de belꊯ�rlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygun olmasını sağlamak
ꊯ�çꊯ�n cꊯ�hazın montajı, kurulumu, bakımı veya kullanımı sırasında alınması gereken tüm spesꊯ�fꊯ�k önlemlere ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n bꊯ�lgꊯ�ler
cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte sunulur.
(2) EkI’de belꊯ�rlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygunluğu meskun mahallerde sağlanamayan cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte bu tür bꊯ�r
kullanım kısıtına daꊯ�r net bꊯ�r ꊯ�bare yer alır. Ayrıca uygun olması durumunda, ambalaj üzerꊯ�nde de bu ꊯ�bareye yer verꊯ�lꊯ�r.
(3) Cꊯ�hazın, kullanım amacına uygun kullanılmasını sağlamak ꊯ�çꊯ�n gereken bꊯ�lgꊯ�ler, cꊯ�hazla bꊯ�rlꊯ�kte verꊯ�len
talꊯ�matlara dahꊯ�l edꊯ�lꊯ�r.
Sabꊯ�t tesꊯ�satlar
MADDE 21 – (1) Pꊯ�yasada bulundurulan ve sabꊯ�t bꊯ�r tesꊯ�sata dahꊯ�l edꊯ�lebꊯ�lecek olan cꊯ�hazlar bu Yönetmelꊯ�kte
belꊯ�rlenmꊯ�ş olan ꊯ�lgꊯ�lꊯ� tüm hükümlere tabꊯ� olur. Ancak 6 ncı madde, 9 ꊯ�lâ 14 üncü madde ve 16 ꊯ�lâ 20 ncꊯ� maddenꊯ�n
gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�, belꊯ�rlꊯ� bꊯ�r sabꊯ�t tesꊯ�sata dahꊯ�l edꊯ�lmek üzere tasarlanmış olan ve başka hꊯ�çbꊯ�r şekꊯ�lde pꊯ�yasada
bulundurulmayan cꊯ�hazlar söz konusu olduğunda zorunlu olmaz. Bu gꊯ�bꊯ� durumlarda, beraberꊯ�nde verꊯ�len belgeler, sabꊯ�t
tesꊯ�satı ve onun elektromanyetꊯ�k uyumluluk özellꊯ�klerꊯ�nꊯ� belꊯ�rtꊯ�r ve söz konusu tesꊯ�satın uygunluğundan tavꊯ�z vermemek
adına, cꊯ�hazın sabꊯ�t tesꊯ�sata dahꊯ�l edꊯ�lmesꊯ� ꊯ�çꊯ�n alınacak olan önlemlerꊯ� gösterꊯ�r. Belgeler, 9 uncu maddenꊯ�n beşꊯ�ncꊯ� ve
altıncı fıkrası ve 11 ꊯ�ncꊯ� maddenꊯ�n üçüncü fıkrasında belꊯ�rtꊯ�len bꊯ�lgꊯ�lerꊯ� de ꊯ�çerꊯ�r. EkI’de belꊯ�rtꊯ�len ꊯ�yꊯ� mühendꊯ�slꊯ�k
uygulamaları belgelenꊯ�r ve ꊯ�lgꊯ�lꊯ� belgeler, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� kꊯ�şꊯ� veya kꊯ�şꊯ�lerce söz konusu sabꊯ�t tesꊯ�sat çalışır durumda olduğu sürece
Bakanlığın tasarrufu ꊯ�çꊯ�n hazır bꊯ�r şekꊯ�lde tutulur.
(2) Sabꊯ�t tesꊯ�satın uygunsuzluğuna ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n belꊯ�rtꊯ�ler bulunması durumunda, özellꊯ�kle de tesꊯ�satın yol açtığı
bozulmalar hakkında şꊯ�kayetler olması durumunda, Bakanlık, sabꊯ�t tesꊯ�satın uygunluğuna ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n kanıt ꊯ�steyebꊯ�lꊯ�r ve
gerektꊯ�ğꊯ�nde bꊯ�r değerlendꊯ�rme başlatabꊯ�lꊯ�r. Uygunsuzluğun belꊯ�rlenmesꊯ� durumunda, Bakanlık, sabꊯ�t tesꊯ�satı, EkI’de
belꊯ�rlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygun hale getꊯ�rmek ꊯ�çꊯ�n uygun önlemlerꊯ�n alınmasını şart koşabꊯ�lꊯ�r.
(3) Bakanlık, bꊯ�r sabꊯ�t tesꊯ�satın ꊯ�lgꊯ�lꊯ� temel gereklꊯ�lꊯ�klere uygunluğunun tesꊯ�s edꊯ�lmesꊯ�nden sorumlu kꊯ�şꊯ� veya
kꊯ�şꊯ�lerꊯ� belꊯ�rlemek ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� hükümlerꊯ� düzenler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendꊯ�rme Kuruluşları
Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelꊯ�k altında üçüncü taraf uygunluk değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ� yürütmeye
yetkꊯ�lꊯ� olan kuruluşları Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla Komꊯ�syona ve AB üyesꊯ� ülkelere bꊯ�ldꊯ�rꊯ�r.
Yetkꊯ�lꊯ� kuruluş
MADDE 23 – (1) Bakanlık, 28 ꊯ�ncꊯ� maddeye uygunluk dahꊯ�l olmak üzere, uygunluk değerlendꊯ�rme
kuruluşlarının değerlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ve bu kuruluşların görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ve ayrıca gözetꊯ�mꊯ� ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� prosedürlerꊯ�
düzenlemek ve uygulamakla yetkꊯ�lꊯ�dꊯ�r.
Yetkꊯ�lꊯ� kuruluşa ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n esaslar
MADDE 24 – (1) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarının görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ�, değerlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ve ꊯ�zlenmesꊯ�
ꊯ�şlemlerꊯ�;
a) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına ꊯ�mkân verꊯ�lmeyecek şekꊯ�lde,
b) Tarafsızlık ꊯ�lkesꊯ� çerçevesꊯ�nde,
c) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarının görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� karar alacak uzman personel ꊯ�le bu
kuruluşların değerlendꊯ�rmesꊯ�nꊯ� yapacak personelꊯ�n farklı olması sağlanacak bꊯ�çꊯ�mde,
ç) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarının gerçekleştꊯ�rdꊯ�ğꊯ� faalꊯ�yet veya danışmanlık hꊯ�zmetlerꊯ�nꊯ�n tꊯ�carꊯ� veya
rekabetçꊯ� bꊯ�r bꊯ�çꊯ�mde sunulmayacağı bꊯ�r bꊯ�çꊯ�mde,
d) Elde edꊯ�len bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�n gꊯ�zlꊯ�lꊯ�ğꊯ�nꊯ�n korunmasına özen gösterꊯ�lerek,
e) İlgꊯ�lꊯ� görevlerꊯ�n usulüne uygun ve eksꊯ�ksꊯ�z yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lebꊯ�lmesꊯ� ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� olan yeterꊯ� sayıda uzman
personelꊯ�n ꊯ�stꊯ�hdam edꊯ�lmesꊯ� suretꊯ�yle,
yürütülür.
Bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarının yeterlꊯ�lꊯ�klerꊯ�nꊯ�n değerlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ve
görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n esaslar ꊯ�le onaylanmış kuruluşların gözetꊯ�m esaslarını ve bu esaslarda meydana gelen her türlü
değꊯ�şꊯ�klꊯ�ğꊯ� Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığı ꊯ�le Komꊯ�syona bꊯ�ldꊯ�rꊯ�r.
Onaylanmış kuruluşlara ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n gereklꊯ�lꊯ�kler
MADDE 26 – (1) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendꊯ�rꊯ�lecek uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunda aşağıdakꊯ�
nꊯ�telꊯ�kler aranır.
(2) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun, ulusal mevzuata uygun bꊯ�r şekꊯ�lde kurulması ve tüzel kꊯ�şꊯ�lꊯ�ğꊯ� haꊯ�z
olması gerekꊯ�r.
(3) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun, değerlendꊯ�receğꊯ� cꊯ�hazdan veya müesseseden/ꊯ�şletmeden bağımsız bꊯ�r
üçüncü taraf kuruluş olması gerekꊯ�r. Değerlendꊯ�rdꊯ�ğꊯ� cꊯ�hazın tasarımı, ꊯ�malatı, tedarꊯ�ğꊯ�, montajı, kullanımı veya bakımına
dahꊯ�l olan ꊯ�şletmelerꊯ� temsꊯ�l eden bꊯ�r sanayꊯ�, tꊯ�caret ve meslek odası, bꊯ�rlꊯ�k veya dernek ya da meslekꊯ� federasyona bağlı
bꊯ�r kuruluş, bağımsızlığının ve hꊯ�çbꊯ�r çıkar çatışması olmadığının kanıtlanması koşuluyla üçüncü taraf kuruluş olarak
kabul edꊯ�lebꊯ�lꊯ�r.
(4) Bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun en üst düzey yönetꊯ�cꊯ�lerꊯ� ve uygunluk değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ�
yerꊯ�ne getꊯ�rmekten sorumlu personelꊯ�, değerlendꊯ�rdꊯ�klerꊯ� cꊯ�hazların tasarımcısı, ꊯ�malatçısı, tedarꊯ�kçꊯ�sꊯ�, montajcısı, alıcısı,
sahꊯ�bꊯ�, kullanıcısı veya bakımını yapan kꊯ�şꊯ� ya da bu taraflardan herhangꊯ� bꊯ�rꊯ�nꊯ�n temsꊯ�lcꊯ�sꊯ� olamaz. Bu durum, uygunluk
değerlendꊯ�rme kuruluşunun çalışmaları ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� olan cꊯ�hazların kullanımını veya bu tür cꊯ�hazların kꊯ�şꊯ�sel amaçlarla
kullanımına engel teşkꊯ�l etmez. Bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşu, onun en üst düzey yönetꊯ�cꊯ�lerꊯ� ve uygunluk
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değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rmekten sorumlu personelꊯ�, söz konusu cꊯ�hazların tasarım, ꊯ�malat, yapım, pazarlama,
kurulum, kullanım veya bakım ꊯ�şlemlerꊯ�ne doğrudan dahꊯ�l olamaz veya bu tür faalꊯ�yetlerꊯ� yürüten tarafları temsꊯ�l edemez.
Bu kuruluşlar, yetkꊯ�lendꊯ�rꊯ�ldꊯ�klerꊯ� uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� karar verme bağımsızlığını ve mesleğꊯ�n
gereklerꊯ�nꊯ� layığıyla yerꊯ�ne getꊯ�rmesꊯ�nꊯ� olumsuz yönde etkꊯ�leyebꊯ�lecek hꊯ�çbꊯ�r faalꊯ�yette bulunamaz ve faalꊯ�yete ꊯ�ştꊯ�rak
edemezler. Bu durum, danışmanlık hꊯ�zmetlerꊯ� ꊯ�çꊯ�n de geçerlꊯ�dꊯ�r. Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları, şube, temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�k
veya yüklenꊯ�cꊯ�lerꊯ�nꊯ�n yürüttüğü faalꊯ�yetlerꊯ�n, kendꊯ� gerçekleştꊯ�rdꊯ�klerꊯ� uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ�n gꊯ�zlꊯ�lꊯ�ğꊯ�nꊯ�,
nesnellꊯ�ğꊯ�nꊯ� veya tarafsızlığını etkꊯ�lemesꊯ�nꊯ� önler.
(5) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları ve onların personelꊯ�, uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ�, yüksek
sevꊯ�yede gereklꊯ� teknꊯ�k yeterlꊯ�lꊯ�ğe ve meslekꊯ� donanıma sahꊯ�p olacak şekꊯ�lde yürütür ve söz konusu faalꊯ�yetlerꊯ�n sonunda
özellꊯ�kle malꊯ� konulara ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n kararları alırken her türlü baskıdan, teşvꊯ�kten ve faalꊯ�yet sonucundan etkꊯ�lenebꊯ�lecek kꊯ�şꊯ� ya
da kꊯ�şꊯ�lerden bağımsız hareket eder.
(6) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun, ꊯ�ster uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun kendꊯ�sꊯ� tarafından ꊯ�ster
onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, EkIII ꊯ�le kendꊯ�sꊯ�ne atanan ve hakkında yetkꊯ�lendꊯ�rꊯ�lmꊯ�ş
olduğu tüm uygunluk değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rebꊯ�lecek kapasꊯ�teye sahꊯ�p olması gerekꊯ�r. Uygunluk
değerlendꊯ�rme kuruluşunun, her zaman, her bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme prosedürü ꊯ�çꊯ�n ve yetkꊯ�lendꊯ�rꊯ�ldꊯ�ğꊯ� her bꊯ�r cꊯ�haz
kategorꊯ�sꊯ� ve türü ꊯ�çꊯ�n aşağıda belꊯ�rtꊯ�len zorunlu gereklꊯ�lꊯ�klere sahꊯ�p olması gerekꊯ�r:
a) Uygunluk değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�recek teknꊯ�k bꊯ�lgꊯ�ye, yeterlꊯ� düzeyde ve uygun deneyꊯ�me sahꊯ�p
personel.
b) Uygunluk değerlendꊯ�rme prosedürlerꊯ�nꊯ�n şeffaflığını veya yenꊯ�den üretꊯ�lebꊯ�lꊯ�rlꊯ�ğꊯ�nꊯ� sağlayacak şekꊯ�lde,
uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ� gerçekleştꊯ�rꊯ�lꊯ�rken göz önünde bulundurulan prosedürlerꊯ�n açıklamalarına ve uygunluk
değerlendꊯ�rme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerꊯ�ne getꊯ�rdꊯ�ğꊯ� görevler ꊯ�le dꊯ�ğer faalꊯ�yetlerꊯ� arasındakꊯ� ayrımı
sağlayacak uygun polꊯ�tꊯ�ka ve prosedürler.
c) Taahhüt ettꊯ�ğꊯ� ꊯ�şꊯ�n büyüklüğü, faalꊯ�yet gösterdꊯ�ğꊯ� sektör, organꊯ�zasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojꊯ�
karmaşıklık derecesꊯ�nꊯ� ve üretꊯ�m sürecꊯ�nꊯ�n hacmꊯ�nꊯ� veya vasfını dꊯ�kkate alan faalꊯ�yetlerꊯ�n gerçekleşmesꊯ� ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ�
yöntemler.
ç) Uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ� ꊯ�le bağlantılı teknꊯ�k ve ꊯ�darꊯ� görevlerꊯ� uygun bꊯ�r şekꊯ�lde yerꊯ�ne getꊯ�rmek
ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� olan araçlara sahꊯ�p olma; tüm gereklꊯ� ekꊯ�pman veya tesꊯ�slere erꊯ�şꊯ�m ꊯ�mkânı.
(7) Uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rmekten sorumlu personelꊯ�n aşağıdakꊯ� şartlara sahꊯ�p olması
gerekꊯ�r:
a) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerꊯ�ne getꊯ�rmekle görevlendꊯ�rꊯ�ldꊯ�ğꊯ�
uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ�n tümünü kapsayan yeterlꊯ� bꊯ�r teknꊯ�k ve meslekꊯ� eğꊯ�tꊯ�m.
b) Yaptıkları değerlendꊯ�rmelerꊯ�n gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n yeterlꊯ� bꊯ�lgꊯ� bꊯ�rꊯ�kꊯ�mꊯ� ve bu değerlendꊯ�rmelerꊯ� yapmak ꊯ�çꊯ�n
gereken yetkꊯ�.
c) EkI’de düzenlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klere, uygulanabꊯ�lꊯ�r uyumlaştırılmış standartlar ꊯ�le AB mevzuatı ve ulusal
mevzuatın ꊯ�lgꊯ�lꊯ� hükümlerꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n uygun bꊯ�lgꊯ� bꊯ�rꊯ�kꊯ�mꊯ� ve bunların ꊯ�drakꊯ�.
ç) Yürüttüğü faalꊯ�yetlerꊯ�n yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lmꊯ�ş olduğunu kanıtlayan sertꊯ�fꊯ�kalar, kayıtlar ve raporları düzenleyebꊯ�lme
yeterlꊯ�lꊯ�ğꊯ�.
(8) Uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�rmekten sorumlu uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları, bu
kuruluşların üst düzey yönetꊯ�cꊯ�lerꊯ� ve personelꊯ�n tarafsızlığını garantꊯ� eder. Bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun en
üst düzey yönetꊯ�cꊯ�lerꊯ� ve uygunluk değerlendꊯ�rme görevlerꊯ�nꊯ� gerçekleştꊯ�rmekten sorumlu personelꊯ�nꊯ�n ücretlerꊯ�, yapılan
değerlendꊯ�rmelerꊯ�n sayısına veya bu değerlendꊯ�rmelerꊯ�n sonuçlarına bağlı olamaz.
(9) Sorumluluk, ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenꊯ�lmemꊯ�şse veya Bakanlığın kendꊯ�sꊯ� doğrudan
uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ�nden sorumlu değꊯ�lse uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları meslekꊯ� sorumluluk sꊯ�gortası
yaptırır.
(10) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşunun personelꊯ�, Bakanlık ꊯ�le ꊯ�lꊯ�şkꊯ�lꊯ� durumlar harꊯ�ç olmak üzere EkIII veya
ulusal mevzuatın atıf yaptığı herhangꊯ� bꊯ�r hüküm kapsamında görevlerꊯ�nꊯ�n yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lmesꊯ� sırasında elde edꊯ�len tüm
bꊯ�lgꊯ�ler ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak meslekꊯ� gꊯ�zlꊯ�lꊯ�ğꊯ� gözetꊯ�r. Mülkꊯ�yet hakları korunur.
(11) Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� standardꊯ�zasyon faalꊯ�yetlerꊯ�ne ve onaylanmış kuruluşların
koordꊯ�nasyonu ꊯ�çꊯ�n AB tarafından ꊯ�lgꊯ�lꊯ� teknꊯ�k düzenleme kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya
değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ� yürüten personelꊯ�n bu faalꊯ�yetlerden haberdar olmasını sağlar. Onaylanmış kuruluşların
koordꊯ�nasyonu ꊯ�çꊯ�n oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararlar ꊯ�le hazırlanan dokümanlar rehber
kılavuz olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 27 – (1) Bꊯ�r uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşu, Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� Resmî Gazetesꊯ�’nde referans numaraları
yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bölümlerꊯ�nde belꊯ�rlenen krꊯ�terlere uygunluğunu kanıtlaması
durumunda 26 ncı maddede düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klere, uygulanabꊯ�lꊯ�r uyumlaştırılmış standartların bu gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�
kapsaması koşuluyla uygun varsayılır.
Onaylanmış kuruluşların şube, temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�k ve alt yüklenꊯ�cꊯ�lerꊯ�
MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� belꊯ�rlꊯ� görevlerꊯ� alt yüklenꊯ�cꊯ�ye
vermesꊯ� veya bꊯ�r şubeyꊯ�/temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�ğꊯ� bu faalꊯ�yetler ꊯ�çꊯ�n kullanması durumunda, söz konusu kuruluş, alt yüklenꊯ�cꊯ�nꊯ�n veya
şubenꊯ�n/temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�ğꊯ�n 26 ncı maddede belꊯ�rlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� karşılamasını sağlar ve konuya ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n olarak Bakanlığı
bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu görevlerꊯ�n belꊯ�rlenmꊯ�ş olduğu hallerde alt yüklenꊯ�cꊯ�ler veya şubeler/temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�kler
tarafından yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�len görevlerꊯ�n tüm sorumluluğunu alır.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2016/10/201610022.htm
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(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lecek faalꊯ�yetler, yalnızca müşterꊯ�nꊯ�n onaylaması halꊯ�nde bꊯ�r alt
yüklenꊯ�cꊯ�ye verꊯ�lebꊯ�lꊯ�r veya bꊯ�r şube/temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�k tarafından yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lebꊯ�lꊯ�r.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, alt yüklenꊯ�cꊯ� veya şubenꊯ�n/temsꊯ�lcꊯ�lꊯ�ğꊯ�n nꊯ�telꊯ�ğꊯ�nꊯ�n değerlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ve bunlar
tarafından EkIII kapsamında yürütülen faalꊯ�yetlerꊯ�n değerlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� belgelerꊯ�, gerektꊯ�ğꊯ�nde Bakanlığa sunmak
üzere muhafaza ederler.
Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m başvurusu
MADDE 29 – (1) Türkꊯ�ye’de yerleşꊯ�k uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşlarından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendꊯ�rꊯ�lmek ꊯ�steyenler Bakanlığa başvurur.
(2) Başvuru belgesꊯ�yle bꊯ�rlꊯ�kte yetkꊯ�n olduklarını belꊯ�rttꊯ�klerꊯ� uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�, uygunluk
değerlendꊯ�rme modülü veya modüllerꊯ� ve cꊯ�haz hakkında gereklꊯ� bꊯ�lgꊯ�ler ve ayrıca varsa uygunluk değerlendꊯ�rme
kuruluşunun 26 ncı maddede düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tarꊯ�hlꊯ� ve 2011/2621 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ꊯ�le yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendꊯ�rme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar
Yönetmelꊯ�ğꊯ�nꊯ�n 4 üncü maddesꊯ�nꊯ�n yedꊯ�ncꊯ� fıkrası çerçevesꊯ�nde düzenlenmꊯ�ş bꊯ�r akredꊯ�tasyon belgesꊯ� sunulur.
Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m sürecꊯ�
MADDE 30 – (1) Bakanlık, yalnızca 26 ncı maddede düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� karşılayan uygunluk
değerlendꊯ�rme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendꊯ�rebꊯ�lꊯ�r.
(2) Bakanlık görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� uygun bulunan kuruluşları Ekonomꊯ� Bakanlığı vasıtası ꊯ�le Komꊯ�syona ve AB
üyesꊯ� ülkelere bꊯ�ldꊯ�rꊯ�r. Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m, AB’nꊯ�n Yenꊯ� Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bꊯ�lgꊯ� Sꊯ�stemꊯ� kullanılarak yapılır.
(3) Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m, uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ�ne, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� uygunluk değerlendꊯ�rme modül/modüllerꊯ�ne, cꊯ�haza ve
ayrıca kuruluşun yetkꊯ�nlꊯ�ğꊯ�ne daꊯ�r tüm ayrıntıları ꊯ�çerꊯ�r.
(4) Akredꊯ�tasyon belgesꊯ� olan onaylanmış kuruluş adayının Komꊯ�syona bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m tarꊯ�hꊯ�nden ꊯ�tꊯ�baren ꊯ�kꊯ� hafta
ꊯ�çꊯ�nde Komꊯ�syon veya AB üyesꊯ� ülkeler, bꊯ�ldꊯ�rꊯ�mꊯ� yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterlꊯ�lꊯ�ğꊯ� hakkında ek bꊯ�lgꊯ�
ꊯ�steyebꊯ�lꊯ�r veya ꊯ�tꊯ�razda bulunabꊯ�lꊯ�r. Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�mꊯ� yapılan uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşuna Komꊯ�syon tarafından bꊯ�r
kꊯ�mlꊯ�k kayıt numarasının tahsꊯ�s edꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.
(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bꊯ�ldꊯ�rꊯ�me konu faalꊯ�yet ve özellꊯ�klerꊯ�nde meydana gelen değꊯ�şꊯ�klꊯ�kler
hakkında Komꊯ�syonu ve AB üyesꊯ� ülkelerꊯ� Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
Onaylanmış kuruluşların atanması
MADDE 31 – (1) Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�mꊯ� yapılan uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşuna Komꊯ�syon tarafından bꊯ�r kꊯ�mlꊯ�k kayıt
numarası tahsꊯ�s edꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.
Görevlendꊯ�rmelerde değꊯ�şꊯ�klꊯ�kler
MADDE 32 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun artık 26 ncı maddede düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�
karşılamadığını veya yükümlülüklerꊯ�nꊯ� yerꊯ�ne getꊯ�remedꊯ�ğꊯ�nꊯ� belꊯ�rlemesꊯ� veya bu yönde bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�lmesꊯ� durumunda, bu
gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n karşılanmaması veya bu yükümlülüklerꊯ�n yerꊯ�ne getꊯ�rꊯ�lmemesꊯ� durumunun cꊯ�ddꊯ�yetꊯ�ne bağlı olarak
Bakanlık, kuruluşun faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ� kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verꊯ�r. Bakanlık, Ekonomꊯ�
Bakanlığı aracılığıyla Komꊯ�syonu ve AB üyesꊯ� ülkelerꊯ� bu konu hakkında derhal bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(2) Bakanlık, faalꊯ�yetꊯ� kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verꊯ�len veya kendꊯ� ꊯ�steğꊯ� ꊯ�le
faalꊯ�yetꊯ�ne son veren onaylanmış kuruluşun faalꊯ�yette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendꊯ�rme
ꊯ�şlemlerꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� kayıt ve belgelerꊯ�, aynı konuda faalꊯ�yette bulunan başka bꊯ�r onaylanmış kuruluş tarafından ꊯ�şleme
alınmasını veya Bakanlığın talep etmesꊯ� halꊯ�nde, Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını sağlamak ꊯ�çꊯ�n uygun önlemlerꊯ�
alır.
Onaylanmış kuruluşların yetkꊯ�nlꊯ�ğꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n ꊯ�tꊯ�raz
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendꊯ�rꊯ�lmesꊯ�ne temel oluşturan veya yeterlꊯ�lꊯ�ğꊯ�nꊯ�
koruduğuna ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n tüm bꊯ�lgꊯ�lerꊯ� talebꊯ� üzerꊯ�ne Komꊯ�syona sunmak üzere Ekonomꊯ� Bakanlığına bꊯ�ldꊯ�rꊯ�r.
(2) Bakanlık, Komꊯ�syon veya AB üyesꊯ� ülkelerden bꊯ�rꊯ�nꊯ�n Bakanlığın görevlendꊯ�rdꊯ�ğꊯ� bꊯ�r onaylanmış kuruluşun
teknꊯ�k yeterlꊯ�lꊯ�ğꊯ�nꊯ�n ve ꊯ�lgꊯ�lꊯ� mevzuata uygunluğunun ꊯ�ncelenmesꊯ�nꊯ� talep etmesꊯ� halꊯ�nde, 1/2006 sayılı Türkꊯ�yeAvrupa
Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� Ortaklık Konseyꊯ� Kararının 4 üncü maddesꊯ�nde belꊯ�rtꊯ�len usülü takꊯ�p eder.
Onaylanmış kuruluşların faalꊯ�yetlerꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n yükümlülüklerꊯ�
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendꊯ�rmelerꊯ�nꊯ�, EkIII’te belꊯ�rtꊯ�len uygunluk
değerlendꊯ�rme prosedürüne uygun olarak yürütür.
(2) Uygunluk değerlendꊯ�rmelerꊯ�, ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�ler ꊯ�çꊯ�n gereksꊯ�z yük oluşturmayacak şekꊯ�lde yürütülür.
Uygunluk değerlendꊯ�rme kuruluşları faalꊯ�yetlerꊯ�nꊯ�; taahhüt ettꊯ�ğꊯ� ꊯ�şꊯ�n büyüklüğü, faalꊯ�yet gösterdꊯ�ğꊯ� sektör, yapısı, söz
konusu cꊯ�hazın teknolojꊯ�sꊯ�nꊯ�n karmaşıklık derecesꊯ� ve üretꊯ�m sürecꊯ�nꊯ�n hacmꊯ�nꊯ�n veya vasfını dꊯ�kkate alarak yürütür.
Bunu yaparken cꊯ�hazın bu Yönetmelꊯ�kte uygunluğu ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� olan koruma sevꊯ�yesꊯ�nꊯ� ve tꊯ�tꊯ�zlꊯ�k derecesꊯ�nꊯ� de dꊯ�kkate
alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, EkI’de düzenlenen temel gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� uyumlaştırılmış standartların veya teknꊯ�k
şartnamelerꊯ�n bꊯ�r ꊯ�malatçı tarafından karşılanmadığını tespꊯ�t etmesꊯ� durumunda, söz konusu ꊯ�malatçının uygun düzeltꊯ�cꊯ�
önlemlerꊯ� almasını ꊯ�ster ve uygunluk belgesꊯ� düzenlemez.
(4) Onaylanmış kuruluş, bꊯ�r belge verꊯ�lmesꊯ�nꊯ�n ardından uygunluğun ꊯ�zlenmesꊯ� sırasında, bꊯ�r cꊯ�hazın artık uygun
olmadığını belꊯ�rlemesꊯ� durumunda, ꊯ�malatçıdan uygun düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ� almasını ꊯ�ster ve gerekꊯ�rse belgeyꊯ� askıya alır
veya gerꊯ� çeker.
(5) Düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ�n alınmaması veya ꊯ�stenen etkꊯ�yꊯ� yapmaması durumunda, onaylanmış kuruluş, uygun
şekꊯ�lde, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� bütün belgelerꊯ� kısıtlar, askıya alır veya gerꊯ� çeker.
Onaylanmış kuruluşların kararlarına ꊯ�tꊯ�razlar
MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bꊯ�r ꊯ�tꊯ�raz mekanꊯ�zmasının mevcut olmasını
sağlar.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2016/10/201610022.htm
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Onaylanmış kuruluşların bꊯ�lgꊯ� verme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdakꊯ� hususlar hakkında bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r:
a) Bꊯ�r belgenꊯ�n reddꊯ�, kısıtlaması, askıya alınması veya gerꊯ� çekꊯ�lmesꊯ�.
b) Bꊯ�ldꊯ�rꊯ�m kapsamını ve koşullarını etkꊯ�leyen herhangꊯ� bꊯ�r durum.
c) Uygunluk değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ� ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak Bakanlıktan almış oldukları herhangꊯ� bꊯ�r bꊯ�lgꊯ� talebꊯ�.
ç) Talep olması halꊯ�nde, sınır ötesꊯ� faalꊯ�yetler ve bꊯ�r ꊯ�şꊯ�n alt yüklenꊯ�cꊯ�ye verꊯ�lmesꊯ� dahꊯ�l başka herhangꊯ� bꊯ�r faalꊯ�yet
ꊯ�le görevlendꊯ�rꊯ�ldꊯ�ğꊯ� kapsamda yürüttüğü uygunluk değerlendꊯ�rmesꊯ� faalꊯ�yetlerꊯ�.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelꊯ�k kapsamında görevlendꊯ�rꊯ�len, aynı cꊯ�haz ꊯ�çꊯ�n benzer uygunluk
değerlendꊯ�rme faalꊯ�yetlerꊯ� yürüten dꊯ�ğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve talep edꊯ�lmesꊯ� halꊯ�nde olumlu
sonuçlanan uygunluk değerlendꊯ�rme ꊯ�şlemlerꊯ� hakkında bꊯ�lgꊯ�lerꊯ� vermek zorundadır.
Onaylanmış kuruluşların koordꊯ�nasyonu
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlık ve Komꊯ�syon tarafından oluşturulan komꊯ�te ve çalışma
gruplarına katılım sağlar veya buralarda temsꊯ�l edꊯ�lꊯ�rler.
ALTINCI BÖLÜM
Pꊯ�yasa Gözetꊯ�mꊯ� ve Denetꊯ�mꊯ�, Cꊯ�hazların Kontrolü ve
Korunma Önlemlerꊯ� Prosedürü
Pꊯ�yasa gözetꊯ�mꊯ� ve denetꊯ�mꊯ� ve cꊯ�hazların kontrolü
MADDE 38 – (1) Cꊯ�hazların pꊯ�yasa gözetꊯ�mꊯ� ve denetꊯ�mꊯ�nde, 13/11/2001 tarꊯ�hlꊯ� ve 2001/3529 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ꊯ�le yürürlüğe konulan Ürünlerꊯ�n Pꊯ�yasa Gözetꊯ�mꊯ� ve Denetꊯ�mꊯ�ne Daꊯ�r Yönetmelꊯ�k hükümlerꊯ� uygulanır.
Ulusal düzeyde rꊯ�sk teşkꊯ�l eden ürünler ꊯ�çꊯ�n ꊯ�zlenecek usuller
MADDE 39 – (1) Bakanlığın, bu Yönetmelꊯ�k kapsamındakꊯ� bꊯ�r cꊯ�hazın, bu Yönetmelꊯ�k kapsamında kamu
yararının korumasına karşı bꊯ�r rꊯ�sk teşkꊯ�l ettꊯ�ğꊯ�ne ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n bꊯ�r gerekçesꊯ�nꊯ�n olması durumunda, Bakanlık, söz konusu cꊯ�haz
ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak bu Yönetmelꊯ�kte düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ�n tümünü kapsayan bꊯ�r değerlendꊯ�rme yapar. İlgꊯ�lꊯ� ꊯ�ktꊯ�sadꊯ�
ꊯ�şletmecꊯ�ler, bu amaç doğrultusunda Bakanlık ꊯ�le ꊯ�şbꊯ�rlꊯ�ğꊯ� yapar. Bakanlık, değerlendꊯ�rme sonucunda, cꊯ�hazın bu
Yönetmelꊯ�kte düzenlenen gereklꊯ�lꊯ�klere uygun olmadığını tespꊯ�t etmesꊯ� durumunda, ꊯ�vedꊯ�lꊯ�kle, rꊯ�skꊯ�n mahꊯ�yetꊯ� ꊯ�le orantılı
olarak makul bꊯ�r süre ꊯ�çerꊯ�sꊯ�nde ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�nꊯ�n cꊯ�hazı söz konusu gereklꊯ�lꊯ�klere uygun hale getꊯ�rmek ꊯ�çꊯ�n tüm
uygun düzeltꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ� almasını, cꊯ�hazı pꊯ�yasadan çekmesꊯ�nꊯ� veya makul bꊯ�r zaman ꊯ�çerꊯ�sꊯ�nde gerꊯ� çağırmasını ꊯ�ster.
Bakanlık, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� onaylanmış kuruluşu konu hakkında bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(2) Bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrada yer alan önlemler ꊯ�çꊯ�n Ürünlerꊯ�n Pꊯ�yasa Gözetꊯ�mꊯ� ve Denetꊯ�mꊯ�ne Daꊯ�r Yönetmelꊯ�k ꊯ�le
2/10/2012 tarꊯ�hlꊯ� ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bꊯ�lꊯ�m, Sanayꊯ� ve Teknolojꊯ� Bakanlığı Pꊯ�yasa Gözetꊯ�mꊯ� ve
Denetꊯ�mꊯ� Yönetmelꊯ�ğꊯ� hükümlerꊯ� geçerlꊯ�dꊯ�r.
(3) Bakanlık, uygunsuzluğun ülkeyle sınırlı olmadığını düşünmesꊯ� durumunda, Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla
Komꊯ�syonu ve AB üyesꊯ� ülkelerꊯ�, değerlendꊯ�rmenꊯ�n sonuçları ve ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�lerden almalarını ꊯ�stedꊯ�klerꊯ� önlemler
hakkında bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(4) İktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�, pꊯ�yasada bulundurduğu tüm cꊯ�hazlara ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n uygun düzeltꊯ�cꊯ� tedbꊯ�rꊯ�n alınmasını sağlar.
(5) İlgꊯ�lꊯ� ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�nꊯ�n, bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrada belꊯ�rtꊯ�len süre ꊯ�çerꊯ�sꊯ�nde yeterlꊯ� düzeltꊯ�cꊯ� önlemꊯ� almaması
durumunda, Bakanlık, cꊯ�hazın pꊯ�yasada bulundurulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, bu cꊯ�hazları pꊯ�yasadan çekmek
veya gerꊯ� çağırmak ꊯ�çꊯ�n tüm uygun geçꊯ�cꊯ� önlemlerꊯ� alır. Bakanlık, Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla Komꊯ�syonu ve AB
üyesꊯ� ülkelerꊯ� bꊯ�r an önce bu önlemler hakkında bꊯ�lgꊯ�lendꊯ�rꊯ�r.
(6) Bu maddenꊯ�n beşꊯ�ncꊯ� fıkrasında belꊯ�rtꊯ�len bꊯ�lgꊯ�ler, tüm mevcut ayrıntıları, özellꊯ�kle de uygun olmayan
cꊯ�hazların tanımlanması ꊯ�çꊯ�n gereklꊯ� olan verꊯ�lerꊯ�, cꊯ�hazların menşeꊯ�nꊯ�, ꊯ�ddꊯ�a edꊯ�len uygunsuzluğun ve söz konusu olan
rꊯ�skꊯ�n mahꊯ�yetꊯ�nꊯ�, alınan önlemlerꊯ�n mahꊯ�yetꊯ�nꊯ� ve süresꊯ�nꊯ� ve ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ� tarafından öne sürülen argümanları
ꊯ�çerꊯ�r. Bakanlık, özellꊯ�kle uygunsuzluğun aşağıdakꊯ� nedenlerden bꊯ�rꊯ�nden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belꊯ�rtꊯ�r:
a) Cꊯ�hazın, bu Yönetmelꊯ�kte kapsanan kamu çıkarının korunması hususu ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� gereklꊯ�lꊯ�klerꊯ� karşılamaması.
b) 15 ꊯ�ncꊯ� maddede belꊯ�rtꊯ�len uygunluk varsayımı olduğu kabul edꊯ�len uyumlaştırılmış standartlardakꊯ� eksꊯ�klꊯ�kler.
(7) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bꊯ�r ꊯ�şleme ꊯ�lꊯ�şkꊯ�n Komꊯ�syon tarafından ꊯ�letꊯ�len bꊯ�lgꊯ�ye ꊯ�stꊯ�naden söz konusu
cꊯ�hazın uygunsuzluğuna daꊯ�r uygulanmasını kabul ettꊯ�ğꊯ� bꊯ�r tedbꊯ�rꊯ� ve elꊯ�nde bulunan herhangꊯ� bꊯ�r ek bꊯ�lgꊯ�yꊯ�; ayrıca
bꊯ�ldꊯ�rꊯ�len tedbꊯ�re ꊯ�tꊯ�raz edꊯ�yorsa ꊯ�tꊯ�razlarını, Komꊯ�syona ve Avrupa Bꊯ�rlꊯ�ğꊯ� üyesꊯ� ülkelere Ekonomꊯ� Bakanlığı aracılığıyla
bꊯ�ldꊯ�rꊯ�r.
(8) Bu maddenꊯ�n beşꊯ�ncꊯ� fıkrasında belꊯ�rtꊯ�len bꊯ�lgꊯ� verme ꊯ�şlemꊯ�nden sonrakꊯ� üç ay ꊯ�çerꊯ�sꊯ�nde Bakanlık tarafından
alınan geçꊯ�cꊯ� önlem aleyhꊯ�nde bꊯ�r AB üyesꊯ� ülke ya da Komꊯ�syon tarafından bꊯ�r ꊯ�tꊯ�razda bulunulmaması durumunda söz
konusu önlem haklı kabul edꊯ�lꊯ�r.
(9) Bakanlık, söz konusu cꊯ�haz ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� olarak cꊯ�hazın pꊯ�yasadan çekꊯ�lmesꊯ� gꊯ�bꊯ� uygun kısıtlayıcı önlemlerꊯ�n
gecꊯ�kmeden alınmasını sağlar.
Korunma önlemlerꊯ� usulü
MADDE 40 – (1) 39 uncu maddenꊯ�n dördüncü ve beşꊯ�ncꊯ� fıkralarında belꊯ�rtꊯ�len tedbꊯ�re karşı AB üyesꊯ�
ülkelerden ve Komꊯ�syondan ꊯ�tꊯ�raz olur ve Komꊯ�syon tarafından yapılan ꊯ�ncelemede sözkonusu tedbꊯ�rꊯ�n haklı gerekçeye
dayanmadığına hükmedꊯ�lꊯ�rse tedbꊯ�r yürürlükten kaldırılır.
Şeklꊯ� uygunsuzluk
MADDE 41 – (1) 39 uncu maddeye halel getꊯ�rmeksꊯ�zꊯ�n aşağıdakꊯ� bulgulardan bꊯ�rꊯ�ne ulaşması durumunda
Bakanlık, ꊯ�lgꊯ�lꊯ� ꊯ�ktꊯ�sadꊯ� ꊯ�şletmecꊯ�den uygunsuzluğa son vermesꊯ�nꊯ� ꊯ�ster:
a) CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n, “CE” İşaretꊯ� Yönetmelꊯ�ğꊯ�nde belꊯ�rtꊯ�len genel esaslara aykırı şekꊯ�lde ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lmesꊯ�.
b) CE ꊯ�şaretꊯ�nꊯ�n ꊯ�lꊯ�ştꊯ�rꊯ�lmemesꊯ�.
c) AB uygunluk beyanının düzenlenmemesꊯ�.
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ç) AB uygunluk beyanının doğru düzenlenmemesꊯ�.
d) Teknꊯ�k dosyanın olmaması veya eksꊯ�k olması.
e) 9 uncu maddenꊯ�n altıncı fıkrasında ve 11 ꊯ�ncꊯ� maddenꊯ�n üçüncü fıkrasında yer alan bꊯ�lgꊯ�lerꊯ�n olmaması, yanlış
olması veya eksꊯ�k olması.
f) (e) bendꊯ�nde ꊯ�fade edꊯ�lenler dışında 9 uncu maddede veya 11 ꊯ�ncꊯ� maddede belꊯ�rtꊯ�len gereklꊯ�lꊯ�klerden herhangꊯ�
bꊯ�rꊯ�nꊯ�n karşılanmaması.
(2) Bu maddenꊯ�n bꊯ�rꊯ�ncꊯ� fıkrasında belꊯ�rtꊯ�len uygunsuzluğun devam etmesꊯ� halꊯ�nde, Bakanlık, cꊯ�hazın pꊯ�yasada
bulunmasını kısıtlamak veya engellemek ꊯ�çꊯ�n tüm uygun önlemlerꊯ� alır ve cꊯ�hazın gerꊯ� çağrılmasını veya pꊯ�yasadan
çekꊯ�lmesꊯ�nꊯ� sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşꊯ�tlꊯ� ve Son Hükümler
Komꊯ�te ꊯ�şlemlerꊯ�
MADDE 42 – (1) Bakanlık, Komꊯ�syon tarafından kurulan Elektromanyetꊯ�k Uyumluluk Komꊯ�tesꊯ�nꊯ�n
çalışmalarına katılır.
İdarî yaptırımlar
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k hükümlerꊯ�ne aykırı davrananlara, 4703 sayılı Ürünlere İlꊯ�şkꊯ�n Teknꊯ�k
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Daꊯ�r Kanun hükümlerꊯ� uygulanır.
Düzenleme yetkꊯ�sꊯ�
MADDE 44 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelꊯ�ğꊯ�n uygulanması ꊯ�le ꊯ�lgꊯ�lꊯ� düzenleme yapmaya yetkꊯ�lꊯ�dꊯ�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelꊯ�k
MADDE 45 – (1) 24/10/2007 tarꊯ�hlꊯ� ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetꊯ�k Uyumluluk
Yönetmelꊯ�ğꊯ� (2004/108/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Dꊯ�ğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan yönetmelꊯ�ğe yapılan
atıflar, bu Yönetmelꊯ�ğe yapılmış olarak kabul edꊯ�lꊯ�r.
Geçꊯ�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 24/10/2007 tarꊯ�hlꊯ� ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektromanyetꊯ�k Uyumluluk Yönetmelꊯ�ğꊯ� (2004/108/AT) kapsamında kalan, söz konusu Yönetmelꊯ�ğe uygun olan ve bu
Yönetmelꊯ�ğꊯ�n yürürlüğe gꊯ�rdꊯ�ğꊯ� tarꊯ�hꊯ�nden önce pꊯ�yasaya arz edꊯ�len donanımların pꊯ�yasada bulundurulmasını veya
hꊯ�zmete sokulmasını engellemez.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k yayımı tarꊯ�hꊯ�nde yürürlüğe gꊯ�rer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelꊯ�k hükümlerꊯ�nꊯ� Bꊯ�lꊯ�m, Sanayꊯ� ve Teknolojꊯ� Bakanı yürütür.
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