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YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; “G” �şaret� �l�şt�r�lerek p�yasaya arzına �z�n ver�len yapı malzemeler�n�n
sağlaması gereken özell�kler �le ulusal ve Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına göre p�yasaya arz ed�len yapı malzemeler�n�n yapılarda
kullanım amacına uygunluğuna karar ver�leb�lmes� �ç�n sağlaması gereken kr�terler� bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, b�na ve d�ğer �nşaat mühend�sl�ğ� �şler�n� �çeren yapı �şler�nde kalıcı olarak
kullanılmak üzere p�yasaya arz ed�len ürünler�n kullanım amacına uygunluğunun ortaya konulması �ç�n gereken kural ve
düzenlemeler �le “CE” �şaret� �l�şt�r�lmes� zorunlu olmadan p�yasaya arz ed�lecek ürünler�n p�yasaya arz koşulları �le �lg�l�
kural ve düzenlemeler� kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Da�r Kanun, 13/12/1983 tar�hl� ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) ve (n) bentler�,12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend� �le 30/A maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Avrupa Tekn�k Onayı (ETA): Tâb� olduğu b�r uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veya
Kom�syon tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelere �l�şk�n olarak, açıklayıcı dokümanlar çerçeves�nde,
Avrupa Tekn�k Onay Organ�zasyonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok �se Açıklayıcı Dokümanlar
d�kkate alınarak ver�len kullanıma uygunluk belges�n�,

             b) Avrupa Tekn�k Onayı Ortak Esasları (ETAG): B�r malzeme veya malzeme grubuna �l�şk�n olarak Açıklayıcı
Dokümanlar çerçeves�nde EOTA tarafından yayımlanan ortak esasları,

             c) Avrupa Tekn�k Onay Organ�zasyonu: Avrupa B�rl�ğ� üyes� ülkelerde Avrupa Tekn�k Onayı vermek üzere
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların oluşturdukları teşk�latı,

             ç) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

             d) Genel Tekn�k Şartname: 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�nde öngörülen �şlerde uygulanacak yapı �şler� �nşaat, mak�ne ve elektr�k tes�satı genel
tekn�k şartnameler� �le b�nalar ve b�naların dışında kalan d�ğer �nşaat mühend�sl�ğ� �şler�n�n yapım, yaptırım ve kabul
kr�terler�nden sorumlu olmaları sebeb�yle sorumlu d�ğer kurum ve kuruluşların montaj ve �şç�l�k g�b� hususlardak�
düzenlemeler�n�,

             e) Güvenl� Ürün: Kullanım süres� �ç�nde, normal kullanım koşullarında r�sk taşımayan veya kabul ed�leb�l�r ölçülerde
r�sk taşıyan ve temel gerekler bakımından azam� ölçüde koruma sağlayan ürünü,

             f) Kom�syon: Avrupa B�rl�ğ� (AB) Kom�syonunu,

             g) Kullanım amacına uygun malzeme: İnşaat �şler�n�n temel gereklere uygun şek�lde tasarlanıp yapılması şartıyla,
�çer�s�nde kullanıldıkları yapı �şler�n�n temel gerekler� karşılamasına �mkân veren malzemeler ve takım malzemeler�,
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             ğ) Müsteşarlık: Dış T�caret Müsteşarlığını,

             h) Protot�p malzeme: Ser� üret�m� gerçekleşt�r�lmeyen, kullanıcının talepler�ne göre gel�şt�r�lmeye ve kullanılmaya
açık, �şç�l�k ve montajına �l�şk�n şartlar �lg�l� yapının üret�m sürec�nde rol alanlar tarafından tesp�t ed�len, ancak tanımlı b�r
kullanım amacına göre temel gerekler bakımından kararlı b�r performans gösteren malzemeler�, 

             ı) Takım malzeme: Yapı �şler�nde kalıcı olarak tes�s ed�lmek üzere b�r araya get�r�len en az �k� b�leşenden oluşan, tek
b�r dağıtıcıdan b�r defada tem�n ed�leb�len, temel gerekler�n hükümler�n� karşılamak üzere kend�s�ne a�t karakter�st�kler�
bulunan malzemeler�,

             �) Tasarım s�stem�: Bel�rl� yapı �şler� veya kısımları �ç�n gel�şt�r�len, �lg�l� temel gerekler�n hükümler�n� karşıladığı
kanıtlanan m�mar� detaylara göre farklı çözümler �ç�n b�r araya get�r�leb�len b�leşenler�n oluşturduğu, tek b�r dağıtıcıdan b�r
defada tem�n ed�lmes� mümkün olsa dah�, ancak b�r araya get�r�ld�ğ� takd�rde takım malzeme olarak kabul ed�leb�len, yapım
esnasında kanıtlanmış m�mar� detaya göre b�r araya get�r�ld�ğ� kontrol ed�lmes� gereken s�stemler�,

             j) Temel Gerekler: Malzemeler�n �çer�s�nde kullanıldıkları yapı �şler�n�n tab� oldukları ve mekan�k dayanım ve
stab�l�te; yangın durumunda emn�yet; h�jyen, sağlık ve çevre; kullanım emn�yet�; gürültüye karşı koruma; enerj�den tasarruf
ve ısı muhafazası konularındak� yapı mevzuatını,

             k) Ulusal Standart: Üzer�nde mutabakat sağlanmış olan, Türk Standartları Enst�tüsü (TSE) tarafından yayımlanan,
mevcut şartlar altında en uygun sev�yede b�r düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar �ç�n ürünün
özell�kler�, �şleme ve üret�m yöntemler�, bunların �lg�l� term�noloj�, sembol, ambalajlama, �şaretleme, et�ketleme ve uygunluk
değerlend�rmes� �şlemler� hususlarından b�r� veya b�rkaçını bel�rten ve uyulması �ht�yar� olan düzenlemey�,

             l) Ulusal Tekn�k Şartname: Ulusal standartlar ve ulusal tekn�k onayları,

             m) Uygunluk değerlend�rmes�/tey�d�: Yapı malzemes�n�n, bu Yönetmel�kle atıfta bulunulan ulusal tekn�k şartnamelere
uygunluğunun test ed�lmes�, muayene ed�lmes� ve/veya belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n her türlü faal�yet�,

             n) Uyumlaştırılmış standart: Avrupa B�rl�ğ�’n�n 89/106/EEC D�rekt�f� kapsamında uyumlaştırılmış standartlara paralel
olarak hazırlanan, standart numaraları Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartlarını,

             o) Uyumlaştırılmış Tekn�k Şartname: Uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Tekn�k Onaylarını,

             ö) Yapım s�stem�: Hakkında Genel Tekn�k Şartname kapsamında b�r hüküm bulunsa dah�, b�r takım malzeme veya
beraber�nde yapı malzemes� olan veya olmayan b�leşenlerle monte ed�lerek, ürün olarak p�yasaya arz ed�lmes� mümkün
olmayan b�r süreçle yapı �ş�n�n veya b�r kısmının oluşturulması �ç�n gerekl� montaj şartları ve �şç�l�k g�b� gereks�n�mler�n�n
tar�f ed�lmes�n�,

             p) YAMTEK: Ulusal ve uyumlaştırılmış tekn�k şartnameler�n oluşturulması çerçeves�nde görüşüne başvurulması
gereken kamu kurumları ve uygulayıcı tarafların, tekn�k şartnameler�n oluşturulmasında rol alan kurumlarla Bakanlığın
başkanlığında b�r araya get�r�lmes�n� tem�n eden Yapı Malzemeler� Tekn�k Kom�tes�n�,

             r) Yapı �ş�: B�na ve d�ğer �nşaat mühend�sl�ğ� �şler�n� �çeren yapı �şler�n�,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

             P�yasaya arz

             MADDE 5 – (1) Uyumlaştırılmış tekn�k şartnames� bulunmayan yapı malzemeler�n�n p�yasaya arz ed�leb�lmeler� �ç�n
19 uncu maddede öngörülen yönteme göre uygunluk değerlend�rmes� �le tey�t ed�len performans değerler� Ek-1 (A)’da yer
alan "G" �şaret� �le beyan ed�l�r. Yapılacak beyan, ürünün tab� olduğu b�r ulusal standart olması durumunda buna göre,
olmaması durumunda 9 uncu maddede bel�rt�len b�r ulusal tekn�k onaya göre yapılır.

             (2) Yapı malzemeler�n�n �çer�s�nde kullanıldığı yapı �şler�n�n tab� oldukları temel gerekler� karşılamasına �mkân
verd�ğ�n�n bel�rleneb�lmes� amacıyla beyan ed�lmes� gerekl� olan ürün karakter�st�kler�n�n standartlarca karşılanmaması
hal�nde, 7 nc� maddede bel�rt�len danışma sürec�nden sonra eks�kl�k TSE’ye b�ld�r�l�r. Standardın �ht�va etmed�ğ� bel�rlenen
ürün karakter�st�ğ�/karakter�st�kler�, standart rev�ze ed�lene kadar Bakanlıkça alt düzenley�c� �şlem �le bel�rlen�r. Ürün, tab�
olduğu uygunluk değerlend�rmes�n�n yanı sıra eks�k karakter�st�k/karakter�st�kler çerçeves�nde 9 uncu madden�n b�r�nc�
fıkrasında bel�rt�len ulusal tekn�k onaya tab� olur. Malzeme, alınan tekn�k onay çerçeves�nde ayrıca b�r �şaretleme yapılmadan
güvenl� ürün kabul ed�l�r. Bakanlıkça alt düzenley�c� �şlem �le bel�rlenen eks�k ürün karakter�st�kler�n�n 3/4/2002 tar�hl� ve
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24715 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Tekn�k Mevzuatın ve Standartların Türk�ye �le Avrupa B�rl�ğ� Arasında B�ld�r�m�ne
Da�r Yönetmel�k kapsamında Müsteşarlık aracılığıyla b�ld�r�m� yapılır.

             (3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Tekn�k Onaylarının ya da bunların oluşturulması �ç�n AB
Kom�syonu tarafından ver�len tal�matların, temel gerek hükümler�n� karşılamakta yeters�z olduğu kanısındaysa; bu görüşünü
AB Kom�syonuna �let�r. Bunu müteak�p bel�rlenen eks�kl�ğe �l�şk�n gerekl� görülen eklemeler �k�nc� fıkra hükümler�ne göre
Bakanlıkça duyurulur. Ancak kullanım amacına göre söz konusu ek hükümlere tab�� malzemeler�n 9 uncu madden�n �k�nc�
fıkrasındak� şartları yer�ne get�rmes� hal�nde yapıda kullanımına �z�n ver�l�r.

             (4) Bu Yönetmel�ğ�n hükümler�ne uygun olarak “G” �şaret� �l�şt�r�len malzemeler güvenl� ürün olarak değerlend�r�l�r
ve p�yasaya arzına �z�n ver�l�r. “G” �şaret�n�n bulunmaması güvens�zl�k şüphes� olarak değerlend�r�l�r ve 20 nc� maddedek�
hükümler uygulanır. Yapı malzemes� olarak n�telend�r�leb�lecek b�r ürün, yapı �şler�nde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla
p�yasaya arz ed�lmem�şse, bu duruma �l�şk�n b�lg� ürün p�yasaya arz ed�l�rken görünür b�r b�ç�mde ürünün üzer�ne
�l�şt�r�lmel�d�r.

             (5) Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len, AB üyes� ülkelerden gelen bu Yönetmel�k kapsamındak� yapı
malzemeler�n�n, bu Yönetmel�ğ�n şartlarını karşılaması hâl�nde, karşılıklı tanıma prens�pler� çerçeves�nde p�yasaya arzı
engellenmez.

             (6) Bu Yönetmel�k kapsamında olan malzemelerden b�r�s� �ç�n b�r uyumlaştırılmış standardın yayımı hal�nde,
8/9/2002 tar�hl� ve 24870 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ� (89/106/EEC) kapsamında
uygulanacak eş-varlık dönem� b�t�ş tar�h� �t�barıyla, �lg�l� ürün bu Yönetmel�k kapsamında �şaretlemeye tab� olmayıp CE
�şaretlemes�ne tab� olacaktır.  B�r malzeme aynı anda her �k� �şaret� b�rden taşıyamaz.

             Kullanım amacına uygunluk

             MADDE 6 – (1) Malzemen�n tekn�k şartnameler �le öngörülen karakter�st�kler� arasından,  beyan ed�len kullanım
amacına göre �çer�s�nde kullanılan yapı �ş�n�n gerekt�rd�ğ� temel gerekler� karşılamasına �mkân verenler�n beyan ed�lmes�
zorunludur.

             (2) Temel gerekler�n hükümler� �le �l�şk�lend�r�lmes� zorunlu malzeme karakter�st�kler�, �lg�l� yapının üret�m sürec�nde
rol alanlar tarafından tesp�t ed�l�r.

             (3) 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanuna uygun olarak
p�yasaya arz ed�len yapı malzemeler�n�n kullanım amacına uygun olup olmadığı 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu,
29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanun �le yapı �şler� yapan ve yaptıran kamu kurum ve
kuruluşlarının kuruluş kanunlarına veya bunlar tarafından 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapıların
denetlenmes� amacıyla görevlend�r�lenler tarafından kontrol ed�l�r.

             (4) “CE” ve “G” �şaret� beraber�nde beyan ed�len performans değerler�, kullanım amacına göre �lg�l� yapı �ş�n�n tab�
olduğu temel gerek hükümler�ne göre yeterl� olmamaları hal�nde, �lg�l� malzeme o yapı �ş�nde kullandırılmaz. Beyana esas
tekn�k şartnamen�n yürürlük tar�h� ve eş tekn�k şartname olup olmadığı TSE’n�n ve 15 �nc� maddeye göre Tekn�k Onay
kuruluşunun web s�teler�nden kontrol ed�lmek suret�yle geçerl�l�ğ�ne göre �lg�l� malzemen�n kullandırılmasına karar ver�l�r.
Üçüncü fıkrada bel�rt�len görevl�ler malzemelere �l�şk�n olarak yapılan denet�m h�zmetler�ne �l�şk�n belgeler�n b�r nüshasını
yapı kullanma ruhsatı vermeye yetk�l� �dareye tesl�m eder, denet�mler� sırasında yapıda kullanılmak �stenen malzeme ve
�malatın tekn�k şartname ve standartlara aykırı olduklarını bel�rled�kler� takd�rde �se durumu b�r rapor �le merkezde Bakanlığa
�llerde Val�l�klere b�ld�r�rler.

             (5) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler�n f��ller� suç teşk�l etmes� hal�nde �lg�l� Cumhur�yet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur ve bu �hlaller�n kabahat teşk�l etmes� hal�nde �se 30/3/2005 tar�hl� ve 5236 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümler� uygulanır.

             Danışma sürec�

             MADDE 7 – (1) 5 �nc� maddede bel�rt�len ürün karakter�st�kler�n�n temel gerekler �le �l�şk�s�n�n kurulması,
malzemen�n kullanılab�leceğ� yapı �şler� ve kullanım amaçları d�kkate alınarak gerçekleşt�r�l�r. Temel gerekler�n yayımlanması
ve uygulanmasından sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, YAMTEK aracılığıyla tekn�k şartnamelere eklenmes�n� gerekl�
gördükler� hususları Bakanlığa �let�rler.

             (2) Yapı �şler�n�n yapım ve kabul kr�terler�nden sorumlu olmaları sebeb�yle sorumlulukları altındak� b�rden fazla yapı
t�p�n�n tab� olduğu temel gerekler�n düzenlenmes�nden sorumlu �dareler� tems�l edecek yeterl� sayıda uzmanın oluşturacağı b�r
mevzuat danışma kurulu YAMTEK bünyes�nde görev yapar. Bakanlığın taleb� hal�nde, �dareler, danışma kuruluna personel
görevlend�reb�l�rler.
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             (3) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasına göre ürünler�n kullanım amacına uygunluğunu kontrol etmekle sorumlu
görevl�ler tarafından “G” �şaret� beraber�nde beyan ed�len değerler�n bel�rl� b�r temel gerek hükmünü karşılamadığının tesp�t�
ve ek b�r karakter�st�k gerekt�rd�ğ�n�n bel�rlenmes� ve Bakanlığa �let�lmes� hal�nde, bu standartla �lg�l� olarak danışma sürec�
�şlet�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Tekn�k Şartnameler, G İşaret� ve Karşılıklı Tanıma

             Ulusal standartlar

             MADDE 8 – (1) Yapı �ş�nde kullanılmak amacıyla p�yasaya arz ed�len ve ulusal standartlara tab� olan ürünler, “G”
�şaret� taşır.

             (2) Ulusal b�r standarda eş b�r standarda göre Avrupa B�rl�ğ�ne üye b�r devlette yasal olarak üret�lm�ş ve/veya yasal
olarak serbest dolaşıma g�rm�ş ürünler hakkında 10 uncu madde hükümler� uygulanır.

             Ulusal tekn�k onay

             MADDE 9 – (1) Uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulunmayan ya da bunlardan sapma gösteren malzemeler �le
kend� başlarına güvenl� oldukları kanıtlansa dah� b�rl�kte p�yasaya arz ed�lerek takım malzeme olan ürünler ve protot�p
malzemeler tekn�k onay alır ve buna dayanarak “G” �şaret� �l�şt�r�lerek p�yasaya arz ed�l�r. Ulusal Tekn�k Onay, malzemen�n
kullanım amacına göre asgar� olarak Türk�ye’de yürürlükte bulunan temel gerekler� karşıladığını göster�r. Avrupa Tekn�k
Onay Ortak Esası bulunan malzemeler de sadece Türk�ye’de p�yasaya arz ed�lmek �stenmeler� hal�nde Ulusal Tekn�k Onay
alab�l�rler. Daha önce b�r Avrupa Tekn�k Onayı almış malzeme �se Ulusal Tekn�k Onay alamaz. Başka b�r kullanım amacı
düşünülerek p�yasaya arz ed�lm�ş b�r ürünün, yapı malzemes� olarak kullanılma olasılığına karşılık, bu ürüne �l�şk�n b�r Ulusal
Tekn�k Onayın bulunması hal�nde yapıda kullanılmasına �z�n ver�l�r.

             (2) İlg�l� malzemen�n kullanım amacına uygunluğunun bel�rlenmes� �ç�n �çer�s�nde kullanılacağı yapı �ş�n�n tab�
olduğu temel gereğ�n/gerekler�n mevcut olmadığı veya bunlardan sapma gösterd�ğ� durumlarda, alınan Ulusal Tekn�k Onay
temel gerek hükmü olarak değerlend�r�l�r ve �lg�l� yapı �ş� o malzemen�n performans değerler�ne göre tasarlanab�l�r. İlg�l�
malzeme hakkında uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulunması hal�nde, malzeme alınan tekn�k onay çerçeves�nde b�r
�şaretleme yapılmadan güvenl� ürün kabul ed�l�r.

             (3) Ulusal Tekn�k Onay, yapım s�stemler� ve tasarım s�stemler� �ç�n de ver�l�r. Tek b�r tedar�kç�den tem�n ed�lmes� şart
olmayan b�rden fazla yapı malzemes� �ç�n tar�f ed�lm�ş b�r yapım s�stem� veya b�r tasarım s�stem� çerçeves�nde alınan Ulusal
Tekn�k Onaya uygun olarak b�r yapı �ş�n�n veya kısımlarının tes�s ed�lmes�nde kullanılan malzemeler�n, ayrıca �şaretleme
yapılmadan temel gerekler� karşıladığı kabul ed�l�r. Yapı tasarımı �ç�n gerekl� hesaplamalara yönel�k tasarım destek yazılımları
ve bunların bel�rled�ğ� referans yapı malzemeler� de tasarım s�stem�ne da�r b�r tekn�k onaya konu olması hal�nde �lg�l� temel
gereğ�n hükümler�n� karşıladığı kabul ed�l�r. Ancak böyle b�r tekn�k onay �lg�l� temel gereklerden sorumlu kamu
kurum/kuruluşlarının n�ha� görüşü alındıktan sonra ver�l�r. Yapı ruhsatı ver�lmes�nde rol alanlar, projes� ç�z�len yapının t�p�ne
göre tasarım s�stem� �le öngörülen kullanım amacının gözet�ld�ğ�n� kend� sorumluluklarını düzenleyen mevzuat çerçeves�nde
kontrol ederler. 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len sorumlular �malatı tekn�k onay almış tasarım s�stem�ne göre
denetlerler. Yapı malzemes�, �malatçısı tarafından yapıya monte ed�l�yor �se yapım s�stem�ne da�r b�r tekn�k onay alınması
gerek�r. 15 �nc� madden�n üçüncü fıkrasına göre üret�len raporların b�r kopyası 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len
görevl�ler tarafından yapı kullanma ruhsatı vermeye yetk�l� �dareye ver�l�r.

             (4) Malzeme veya malzeme grubuna yönel�k tekn�k onay, �malatçı veya topluluk �ç�ndek� yerleş�k tems�lc�s�n�n taleb�
hal�nde, Dördüncü Bölümde bel�rt�len usul ve esaslara göre Bakanlık tarafından görevlend�r�len kuruluş tarafından ver�l�r. Bu
kuruluş �le benzer� yetk�lere ha�z AB’ye üye ülke kuruluşları �le �k�l� ya da çok taraflı olarak kurulan karşılıklı tanıma
mekan�zmaları çerçeves�nde alınan tekn�k onaylar da eşdeğer kabul ed�l�r.

             (5) Ulusal Tekn�k Onayın başvuru sürec� ve formatına da�r hususlar hakkında, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ�
(89/106/EEC)’n�n Avrupa Tekn�k Onayına �l�şk�n usul ve esasları uygulanır. Ulusal Tekn�k Onay, 5 yıllık b�r süre �ç�n ver�l�r
ve talep hal�nde aynı süre �le yen�leneb�l�r. Ancak protot�p malzemelere �l�şk�n ver�len tekn�k onaylar yen�lenmez.

             “G” �şaret�

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k �le “G” �şaret� �l�şt�r�lerek p�yasaya arz ed�lmeler� gerekt�ğ� bel�rlenen yapı
malzemeler�n�n AB Kom�syon Kararları çerçeves�nde öngörülen uygunluk tey�t s�stem�ne göre yapılacak uygunluk tey�d�
doğrultusunda p�yasaya arz ed�leb�lmeler� �ç�n, Ek-1 (A)’da yer alan “G” �şaret� �le b�rl�kte Ek-1 (B)’de yer alan “G”
Uygunluk Belges� ve/veya Ek-1 (C)’de yer alan “G” Uygunluk Beyanını hazırda bulundurulur. “G” �şaret�n�n ürünlere
�l�şt�r�lmes�n�n usul ve esasları hakkında 15/11/2001 tar�hl� ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
CE Uygunluk İşaret�n�n Ürüne İl�şt�r�lmes�ne ve Kullanılmasına Da�r Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
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             (2) “G” �şaret�; malzemeye, malzemeye �l�şt�r�len b�r et�kete, malzemen�n ambalajına veya malzemeye a�t t�car�
belgelere, tekn�k şartnamelere dayalı olarak malzemen�n özell�kler�n� tar�f eden performans değerler� �le b�rl�kte �l�şt�r�l�r.

             (3) Yapı malzemeler�n�n tab� olacağı uygunluk tey�t s�stem�, AB Kom�syon Kararları �le öngörülmem�ş �se ulusal
standarda tab� ürünler�n uygunluk tey�t s�stem� 1+  kabul ed�l�r. Bunun aks� talep ed�lmes� hal�nde, bu durum, 7 nc� madden�n
�k�nc� fıkrasında öngörülen danışma sürec�yle değerlend�r�l�r. Değ�ş�kl�ğ�n uygun görülmes� hal�nde karar Bakanlıkça
duyurulur. İlg�l� ulusal standardın uygunluk değerlend�rmes� �ç�n 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca uygunluk
değerlend�rme kuruluşu görevlend�r�lmem�ş �se “G” �şaret� ürüne, alınacak TSE belges� kapsamında tem�n ed�len raporların
sonuçlarına göre performans değerler� beyan ed�lerek �l�şt�r�l�r.

             (4) Türk�ye �le AB arasındak� �lg�l� Ortaklık Konsey� Kararları çerçeves�nde, ulusal b�r standarda eş b�r standarda göre
AB’ye üye b�r devlette üret�len malzemeler�n p�yasaya arzına �z�n ver�l�r. B�r AB üyes� ülkede, 19 uncu madden�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len prosedür çerçeves�nde gerçekleşt�r�len uygunluk tey�tler� ve rapor sonuçlarına göre performans değerler�
beyan ed�lerek “G” �şaret� �l�şt�r�l�r.

             5) Üçüncü b�r ülkeden gelen �thal ürünler, 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rlenen kuruluşlar tarafından
uygunlukları tey�t ed�ld�kten sonra p�yasaya arz ed�leb�l�r.

             Karşılıklı tanıma

             MADDE 11 – (1) Malzemeyle �lg�l� olarak, ulusal standardın bulunmaması veya AB üyes� ülkede karşılık gelen eş b�r
tekn�k şartnamen�n olmaması hal�nde, kanun� olarak p�yasaya arz ed�ld�ğ� b�r AB üyes� ülkedek� b�r tekn�k onay kuruluşunun
sorumluluğunda, Türk�ye’de yürürlükte olan metotlara veya eşdeğerl�ğ� Bakanlık tarafından görevlend�r�len tekn�k onay
kuruluşu tarafından uygun görülen d�ğer metotlara uygun olarak yapılan deney ve muayenelerden geçen malzemen�n, bu
Yönetmel�k hükümler�n� karşıladığı kabul ed�l�r. Söz konusu ülkedek� onay kuruluşunun �lg�l� kapsamdak� faal�yetler� 15 �nc�
madde çerçeves�nde duyurulur.

             (2) 10 uncu madden�n dördüncü fıkrasına göre yapılmış geçerl� uygunluk değerlend�rmes� �şlemler� tekrarlanmaz.
Bakanlık, uygunluk değerlend�rmes�nde mükerrerl�ğ� önlemek amacıyla, tekn�k ve b�l�msel anal�zler �le testler�n �lg�l�
kapsamda Türk Akred�tasyon Kurumu veya Avrupa Akred�tasyon B�rl�ğ� veya Uluslararası Laboratuvar Akred�tasyon B�rl�ğ�
(ILAC) altında karşılıklı tanıma anlaşması �mzalamış b�r akred�tasyon kuruluşu tarafından akred�te ed�lm�ş ve Türk�ye �le
karşılıklı tanıma �l�şk�s� bulunan ülkede yerleş�k uygunluk değerlend�rme kuruluşunca yapılmış olması hal�nde, �thalatçı veya
ana dağıtıcıdan söz konusu anal�z ve testler�n tekrarını �stemez. Söz konusu kuruluşun �steğ�ne bağlı olarak faal�yet göstermek
�sted�ğ� alandak� yeterl�ğ�n� gösteren belgen�n Bakanlığa �let�lmes� hal�nde, Bakanlık faal�yet kapsamını 10 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde duyurur. Ancak yabancı ülkede yerleş�k kuruluşun Türk�ye’de yerleş�k b�r şubes� aracılığı �le
vereceğ� belge ve raporlar kabul ed�lmez. Bu tems�lc�l�kler 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasına göre görevlend�r�l�r.
Kontroller�n yapıldığına ve tekn�k veya b�l�msel raporlara da�r belgeler, �thalatçı, ana dağıtıcı veya �hracatçı üye devlet�n
yetk�l� kuruluşlarından da tem�n ed�leb�l�r.

             (3) 20 nc� maddeye göre güvens�zl�ğ� kanıtlanan malzemen�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu durum, uygunluk
değerlend�rmes�nde görev alan kuruluşa ve kuruluşun yerleş�k olduğu AB üyes� ülkeye b�ld�r�l�r. Kuruluşun ve söz konusu
üye ülken�n alınan önlemler konusunda makul b�r süre �çer�s�nde b�lg� vermemes� veya alınan önlemler�n yeters�z olduğunun
tesp�t ed�lmes� durumunda, Bakanlık, söz konusu kuruluşun değerlend�rd�ğ� malzemeler�n p�yasaya arzını ve kullanılmasını
yasaklar ve bu durumu Müsteşarlık aracılığıyla d�ğer AB üyes� ülkeler �le AB Kom�syonuna b�ld�r�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekn�k Onay Kuruluşunun Yürüteceğ� Faal�yetler ve Yeterl�k Kr�terler�

             Ön danışma

             MADDE 12 – (1) Ulusal Tekn�k Onayı vermek üzere görevlend�r�len kuruluş, tekn�k onay almak üzere başvurulan
yapı malzemeler�n�n kullanım amacına göre tab� olab�lecekler� temel gerekler�n tesp�t ed�leb�lmes� amacıyla, b�rb�rler�ne
benzeyen ürün t�pler�ne �lk defa yapılacak değerlend�rme önces�nde, görüşler�ne başvurulmak üzere 7 nc� madden�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len danışma kuruluna başvurur, bu kurulu kend� organı olarak kabul eder ve g�derler�n� karşılar. İlg�l� kamu
kurum ve kuruluşları gerekl� katkıyı sağlar.

             Altyapı yeterl�ğ�

             MADDE 13 – (1) Ulusal Tekn�k Onayı vermek üzere görevlend�r�len kuruluş, tekn�k onay almak üzere başvurulan
yapı malzemeler�n�n kullanım amacına göre tab� olab�lecekler� yapısal r�skler�, malzemeler�n kend�ler�nden beklenen
performansı etk�leyeb�lecek fabr�kada üret�m ve şant�ye kullanım şartlarını değerlend�reb�lmes� �ç�n yeterl� laboratuvar ve
�nsan kaynaklarına er�şeb�l�r olması ve bunların teknoloj�k gel�şmeler� tak�p edeb�lmeler� �ç�n gerekl� uzmanlığı tem�nen
başvuracağı b�r danışman havuzu kurar.
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             Tarafların görüşler�n�n yansıtılması

             MADDE 14 – (1) Ulusal Tekn�k Onayı vermek üzere görevlend�r�len kuruluş, yen� malzemeler�n kullanıma
uygunluğunun b�l�msel ve prat�k b�lg�lere dayanarak tesp�t ed�lmes�n�, üret�c�ler�n ve yapı üret�m sürec�nde görev alanların
çıkarları açısından tarafsız kararlar alınmasını ve tarafların katkılarının alınmasını sağlar.

             Tekn�k onayların yayımlanması

             MADDE 15 – (1) Ulusal Tekn�k Onayı vermek üzere görevlend�r�len kuruluşun, tekn�k onayları, kullanıcıları
haberdar edecek şek�lde yayımlayab�lecek donanıma sah�p olması gerek�r. Yayım, basılı olarak ve web s�tes� aracılığıyla
yürütülür. Kuruluş, karşılıklı tanıma �le �lg�l� olarak başka b�r üye ülkede yetk�l� b�r onay kuruluşunun �steğ� üzer�ne ver�len
b�r onaya dayanak oluşturan dokümanların söz konusu kuruluşa gönder�lmes�n� üstlen�r. Başka b�r üye ülkede yetk�l� b�r onay
kuruluşu tarafından ver�len 9 uncu madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len karşılıklı tanıma mekan�zması çerçeves�nde
tanınan tekn�k onayları da yayımlar.

             (2) Yayımlanan Tekn�k Onaylara dayanarak yürütülecek uygunluk değerlend�rme faal�yetler� Tekn�k Onay
Kuruluşunca, hakkında b�r Avrupa Kom�syon Kararı olmaması hal�nde uygunluk tey�t s�stem� 1+’ya göre yapılır. Ayrıca
Tekn�k Onay Kuruluşu belgelend�rd�ğ� ürünler�n kullanım ömürler� boyunca yapıda gösterd�ğ� performansı gözlemler. Bu
gözlem�n sıklığı yılda b�r defadan az olmamak kaydıyla tekn�k onayla bel�rlen�r. Tesp�t ett�ğ� bulguları tekn�k onayın
yen�lenmes�, askıya alınması veya �ptal� hususunda kullanır.

             (3) Kuruluş, yapım s�stem�ne da�r yayımlanan tekn�k onaylara tab� malzemeler�n tar�f ed�len montaj şartlarına göre
uygulanıp uygulanmadığının, tekn�k onayla aks� öngörülmed�ğ� müddetçe uygulanan her yapı �ş� �ç�n ayrıca muayene
ed�lmes�n� tem�n edecek b�r s�stem� kurar. Derlenen muayene raporları tekn�k onayın yen�lenmes�, askıya alınması veya �ptal�
hususunda kullanır.

             Avrupa kuruluşlarında tems�l

             MADDE 16 – (1) Ulusal Tekn�k Onayı vermek üzere görevlend�r�len kuruluş, ver�len ulusal belgeler�n AB’ye üye
ülkeler ve d�ğer ülkelerde tanınmasının tem�n�n� sağlar, yapılardak� tekn�k ve b�l�msel gel�şmeler�n tak�b� amacıyla
Türk�ye’n�n tems�l ed�lmes� gereken uluslararası kuruluşlara ülke adına üye olur ve bunların toplantılarına katılım sağlayacak
�nsan kaynaklarını tem�n eder. Ancak, bu tür kuruluşlar tarafından öngörülen üyel�k ücretler� ve gerekl� seyahat masrafları
Bakanlık bütçes�nden öden�r. Avrupa Tekn�k Onayları �ç�n yürütülecek faal�yetler de bu kapsamda değerlend�r�l�r.

             Araştırma gel�şt�rme

             MADDE 17 – (1) Tekn�k Onay Kuruluşu, ürünün gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n araştırma - gel�şt�rme faal�yet�nde
bulunmaz.  Ancak faal�yetler� esnasında temel gerekler�n yorumlanmasına �l�şk�n olarak elde edeceğ� tecrübeden
faydalanılması ve bu doğrultuda yapı mevzuatının gel�şt�r�lmes� ve uluslararası çalışmalar çerçeves�nde gel�şt�r�len
uyumlaştırılmış yöntemler�n ülkeye kazandırılması amacıyla yapı �le �lg�l� temel gerekler çerçeves�nde AR-GE faal�yetler�n�
yürüteb�lecek sev�yede olur. Kuruluş, �lg�l� tarafların talepler�n� d�kkate alarak gel�şt�receğ� yapı �ş� kabul şemalarını �lg�l� yapı
�şler� �ç�n belgelend�reb�lecek yeterl�ğe sah�p olmalıdır.

             (2) Ulusal tekn�k onay vermek üzere görevlend�r�len kuruluş, gerekl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� 12 nc�
maddede görüşler�ne başvurulacağı öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarının taleb� üzer�ne gerçekleşt�r�r. Kuruluşun
araştırma gel�şt�rme faal�yetler�n�n bedel�, Bakanlık ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeler�nden yıllık olarak eş�t
m�ktarda aktarılan katkı payları �le karşılanır. Bu katkı payları Bakanlık bütçes�nde toplanır ve Bakanlığın harcama yetk�s�nde
değerlend�r�l�r. Harcama yapılacak konu ve projeler, kurulacak danışma sürec�nde alınan kararlara göre tesp�t ed�l�r.

             (3) Kuruluş, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� yürütürken öncel�kle ülke kaynaklarından faydalanır ve potans�yel
b�r�mler�n harekete geçmes�ne aracılık eder. Bu amaçla b�r koord�nasyon mekan�zması kurar ve düzenl� olarak toplanmasını
tem�n eder. Türk�ye’de yerleş�k AR-GE faal�yetler� �le �lg�l� olan kuruluşlar bu oluşuma gerekl� tüm katkıyı sağlar.

             Görevlend�rme

             MADDE 18 – (1) Bakanlık, bu bölümde bel�rt�len faal�yetler� yürütecek ve n�tel�kler� ha�z tüzel k�ş�l�ğe sah�p b�r
kuruluşu, başvuru üzer�ne görevlend�r�r. Görevlend�rme kararı ve kuruluşa �l�şk�n b�lg�ler Bakanlıkça duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Tey�d� ve P�yasa Gözet�m ve Denet�m�

             Uygunluk tey�d�



23.10.2019 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2009/06/20090626-12.htm 7/10

             MADDE 19 – (1) Ulusal standartlara tab� ürünler�n uygunluk tey�d�, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ� (89/106/EEC)
kapsamında bel�rlenen onaylanmış kuruluşların görevlend�r�lmes�nde esas alınan temel kr�terlere göre yapılacak başvuruların
değerlend�r�lmes� sonucunda, Bakanlıkça görevlend�r�len Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşları tarafından gerçekleşt�r�l�r. Söz
konusu kuruluşlar �ç�n daha önce b�r akred�tasyon veya akred�tasyon muad�l� �nceleme yapılmış �se bu kuruluşların
yeterl�kler�n�n tesp�t ed�lm�ş olduğu uygunluk tey�t s�stem�/s�stemler� çerçeves�nde talep edecekler� bu Yönetmel�k
kapsamındak� h�zmetler �ç�n yapacakları kapsam gen�şletme başvuruları, Bakanlıkça �ncelen�p karara bağlanır.

             (2) Ek-1 (E)’de yer alan uygunluk tey�t s�stemler� �ç�n, uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının yapacakları
değerlend�rmeler� eşdeğer b�r yöntemle gerçekleşt�rmeler�n� sağlayacak uygulama kılavuzu, Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

             (3) Yapılan başvuru, onaylanmış kuruluşların görevlend�r�lmes�nde esas alınan temel kr�terlere göre ve beyan ed�len
laboratuar ve �nsan kaynakları açısından değerlend�r�l�r. Yeterl� görülen kuruluşlar �le b�r görevlend�rme protokolü yapılır.
Bakanlıkça görevlend�rmen�n duyurulmasını müteak�p, kuruluşlar, uygulama kılavuzu �le faal�yetler�ne başlarlar. Faal�yetler�
akred�tasyon denet�mler� çerçeves�nde değerlend�r�len kuruluşların eks�kl�kler�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde kuruluşça yeterl�
önlemler alınıncaya kadar faal�yet kapsamındak� görevlend�rmeler� askıya alınır.

             P�yasa gözet�m ve denet�m�

             MADDE 20 – (1) “G” �şaret� �le p�yasaya arz ed�len ürünler�n p�yasa gözet�m ve denet�m�n�n yer�ne get�r�lmes�
hakkında, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ� (89/106/EEC) �le bel�rlenen p�yasa gözet�m� ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar
uygulanır. “G” �şaret� taşıyan ürünler�n güvenl� olduğu kabul ed�l�r. “G” �şaret�n� taşıyan ürün hakkında bel�rt�len performans
değerler�nde şüpheye düşülmes� hal�nde Bakanlık, ulusal veya uluslararası tekn�k şartnamelere göre yapı malzemes�n�n
güvenl� olduğunu gösteren b�lg� ve/veya belgeler üzer�nde �nceleme başlatır.

             (2) Bakanlık değerlend�rmeye başlamadan önce b�lg� ve belgeler� ürünün �malatçısı, �thalatçısı veya yetk�l�
tems�lc�s�nden �ster ve �malatçı, �thalatçı veya yetk�l� tems�lc�, ürünün uygunluğunu gösteren tekn�k b�lg� ve belgeler�
Bakanlığa sunar.

             (3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler�n anlaşılamayacak durumda olması, yabancı b�r d�lde yazılmış ve çev�r�s�n�n güç
ve mal� bakımdan külfet� olması hal�nde, Bakanlık, söz konusu belgeler�n �stenen bölümler�n� açıkça bel�rterek, tercümes�n�
veya açıklamasını talep edeb�l�r.

             (4) Bakanlık, �malatçı, �thalatçı veya yetk�l� tems�lc�den, �lg�l� ürünün �ncelemeye tab� part�s�n� tems�l etmeye yetecek
sayıda örneğ�n� talep edeb�l�r.

             (5) Bakanlık, �lg�l� �malatçı, �thalatçı veya yetk�l� tems�lc�ye, gerekl� b�lg� ve belgeler� tem�n etmes�, tercüme ett�rmes�
ve örneğ�n tesl�m ed�lmes� �ç�n en az y�rm� �ş günü süre tanır. Bu süre 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanun çerçeves�nde güvens�zl�ğ� bel�rlenm�ş ürünler �ç�n d�kkate alınmayab�l�r.

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Alt düzenley�c� �şlemler

             MADDE 21 – (1) Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenley�c� �şlemler�
yapmaya yetk�l�d�r.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten 1/7/2010 tar�h�ne kadar “G” �şaret� taşımayan
ürünler p�yasaya arz ed�leb�l�r.

             Yürürlük

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
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             (B) G Uygunluk Belges�

             G Uygunluk Belges� özell�kle aşağıdak� hususları �çerecekt�r.

             - Belgelend�rme yapan uygunluk değerlend�rme kuruluşunun adı ve adres�,

             - İmalatçının  veya topluluk �ç�ndek� kurulmuş tems�lc�s�n�n adı ve adres�,

             - Ürünün tanımı (tar�f�) (c�ns, t�p, sınıf, kullanım….vb. tanımlar),

             - Ürünün uyacağı hükümler,

             - Ürünün kullanımında uygulanab�l�r özel şartlar,

             - Belge numarası,
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             - Uygulanab�ld�ğ�nde, belgen�n geçerl�l�k süres� ve şartları,

             - Belgey� �mzalamakla görevlend�r�lm�ş olan k�ş�n�n adı ve poz�syonu.

             (C) G Uygunluk Beyanı

             G uygunluk beyanı aşağıdak� hususları �çerecekt�r.

             - İmalatçının veya topluluk �ç�nde kurulmuş tems�lc�s�n�n adı ve adres�,

             - Ürünün tanımı (tar�f�) (c�ns, t�p, sınıf, kullanım vb. tanımlar),

             - Ürünün uyacağı hükümler,

             - Ürünün kullanımında uygulanab�l�r özel şartlar,

             - Uygulanab�ld�ğ�nde, uygunluk değerlend�rme kuruluşunun adı ve adres�,

             - İmalatçı veya yetk�l� tems�lc�s� adına beyanı �mzalamakla görevl� olan k�ş�n�n adı ve poz�syonunu.

             (D) Uygunluk Kontrol Metotları

             Aşağıdak� kontrol metotları Ek 1 (E) tabloda ver�len tey�t s�stemler�n�n oluşturulmasında değerlend�r�l�r.

             a) Malzemen�n üret�c� veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından başlangıç t�p deney�nden geç�r�lmes�,

             b) Fabr�kada elde ed�len numuneler�n üret�c� veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından daha önce bel�rlenm�ş
deney programı çerçeves�nde deneye tab� tutulması,

             c) Fabr�kada, pazarda veya �nşaat sahasında elde ed�len numuneler�n üret�c� veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu
tarafından denetleme n�tel�ğ�nde b�r deneyden geç�r�lmes�,

             d) Tesl�mata hazır veya tesl�m ed�lm�ş b�r mal grubu �ç�nden seç�len numuneler�n üret�c� veya uygunluk
değerlend�rme kuruluşu tarafından deneye tab� tutulması,

             e) Fabr�ka üret�m kontrolü,

             f) Fabr�ka ve fabr�ka üret�m kontrolünün uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından yürütülecek �lk tetk�k�,

             g) Uygunluk değerlend�rme kuruluşunun fabr�ka üret�m kontrolünü devamlı olarak gözet�m�, değerlend�rmes� ve
tetk�k�.
 

 
(E) Uygunluk Tey�t S�stemler�
 

Kontrol Metotları 1+ 1 2+ 2 3* 4*

Başlangıç T�p Deney� a UDK UDK İ İ UDK İ

Fabr�ka Üret�m Kontrolü e İ İ İ İ İ İ

Fabr�ka Üret�m Kontrolü 

İlk tetk�k�

g UDK UDK UDK UDK X X

Fabr�ka Üret�m Kontrolü gözet�m� f UDK UDK UDK X X X

Planlı deney b İ İ İ X X X

Tak�p deney�     c(d)     UDK X X X X X

UDK: Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşu  

İ: İmalatçı

*: Ek-1(C) uygulanır. D�ğerler� �ç�n Ek-1(B) uygulanır.
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