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Yapı malzemelerinin pazarlanması için uyumlaştırılmış esasları belirleyen ve 89/106/AET Sayılı Konsey
Direktifini ilga eden ve 9 Mart 2011 tarihli (AB) 305/2011 Sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ
TÜZÜĞÜ
(EEA ilişkili metin)

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONSEYİ
Avrupa Birliği kuruluş anlaşmasını ve özellikle
anlaşmadaki 114. Maddeyi göz önünde tutarak,

Komisyon’un önerisini göz önünde tutarak,

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin görüşünü
1
göz önünde tutarak ,

(4)
Üye Devletlerin, bina ve diğer yapı işlerinin
güvenliği yanı sıra sağlık, dayanıklılık, enerji
ekonomisi, çevrenin korunması, ekonomik boyutlar ve
kamu menfaatine diğer önemli boyutlarla ilgili olan
gerekler dahil hükümleri yürürlüğe koymuş
olduğundan. Yapı işlerine ilişkin Birlik veya Üye
Devlet seviyesinde oluşturulmuş kanunlar,
yönetmelikler, idari tedbirler veya içtihat hukukun yapı
malzemelerinin gerekleri üzerinde bir etkiye sahip
olabileceğinden. İç piyasanın çalışması üzerindeki
etkilerinin birbirine çok benzer olma ihtimalinin
bulunduğundan, böyle kanunlar, yönetmelikler, idari
tedbirler veya içtihat hukukunun, bu Tüzüğün amaçları
doğrultusunda ‘hükümler’ olarak değerlendirilmesinin
uygun olmasından dolayı.

2

Olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek ,

Aşağıdaki gerekçelerden dolayı;
(1)
Üye Devletlerin yasalarının yapı işlerinin,
insanları, evcil hayvanları veya mülkleri tehlikeye
atmayacak ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde
tasarlanması ve yürütülmesini gerektirdiğinden.
(2)
Bu yasaların, yapı malzemeleri için gerekleri
üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğundan. Bu
gereklerin sonuç olarak yapı malzemeleriyle ilgili milli
ürün standartları, ulusal teknik onaylar ve sair milli
teknik şartnameler ve hükümlerde yansıtılacağından.
Farklılıklarından dolayı, bu gereklerin Birlik içindeki
ticareti engelleyeceğinden.
(3)
Bu Tüzüğün, Üye Devletlerin yapı
malzemelerini kullanırken sağlık, çevre ve işçilerin
korunmasını sağlamak için gerekli gördükleri
gereklerini belirleme haklarını etkilememesi
gerektiğinden.
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ABRG, C 218, 11.9.2009, s. 15.

Avrupa Parlamentosunun 24 Nisan 2009 Tarihli Görüşü (ABRG C
184 E, 8.7.2010, s. 441), 13 Eylül 2010 tarihli ilk okumada Konseyin
Görüşü (ABRG C 282 E, 19.10.2010, s. 1), Avrupa Parlamentosunun
18 Ocak 2011 tarihli Görüşü (Resmi Gazetede henüz yayımlanmadı)
ve 28 Şubat 2011 tarihli Konsey Kararı.

(5)
Bir Üye Devlette, mevcut ise, yapı işlerinin
temel gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan yapı
malzemesinin kullanım amacı veya kullanımları için
hükümlerin performansının beyan edilmesi gerektiği
temel karakteristikleri belirlediğinden. Boş bir
performans beyanının önüne geçmek için, beyan edilen
kullanım veya kullanımlarla ilgili olan bir yapı
malzemesinin temel karakteristiklerinden en az birinin
beyan edilmesi gerektiğinden.

(6)
Yapı malzemelerine ilişkin Üye Devletlerin
kanunları, yönetmelikleri ve idari hükümlerinin
yakınlaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1988 tarihli
3
89/106/AET Sayılı Konsey Direktifinin iç piyasada
serbest dolaşımlarını arttırmak için yapı malzemeleri
sektöründeki ticaret engellerini ortadan kaldırmayı
amaçlamış olduğundan.

(7)
Bu amaca ulaşmak için, 89/106/AET Sayılı
Direktifin yapı malzemeleri için uyumlaştırılmış
standardın oluşturulmasına zemin hazırladığından ve
Avrupa teknik onaylarının verilmesine zemin
hazırladığından.
(8)
89/106/AET Sayılı Direktifin, mevcut
çerçeveyi basitleştirmek ve netleştirmek ve mevcut
tedbirlerin şeffaflığını ve etkinliğini artırmak amacıyla
değiştirilmesi gerektiğinden.
3
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(9)
Bu Tüzüğün, Ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili
akreditasyon ve piyasa gözetimi gereklerini belirleyen
9 Temmuz 2008 tarihli (AT) 765/2008 Sayılı Avrupa
1
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile ve Ürünlerin
pazarlanması için ortak bir çerçeveye ilişkin 9 Temmuz
2008 tarihli 768/2008/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu
2
ve Konsey Kararı ile oluşturulan ürünlerin iç piyasada
pazarlanması için yatay yasal çerçeveyi dikkate alması
gerektiğinden
(10)
Yapı sektöründeki teknik engellerin ortadan
kaldırılması, ancak yapı malzemelerinin
performansının değerlendirmek amacıyla
uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin oluşturulması ile
sağlanabileceğinden.
(11)
Bu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin yapı
malzemelerinin temel karakteristikleriyle ilişkili
performansın değerlendirilmesi için uyumlaştırılmış
standartlar ve Avrupa Değerlendirme Esasında
belirlenen deney, hesaplama ve diğer araçları dahil
etmesi gerektiğinden.
(12)
Yapı işlerinin tabi olduğu gereklere ilişkin
Üye Devletler tarafından kullanılan metotlar ve yapı
malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer
milli mevzuat kuralları, uyumlaştırılmış teknik
şartnameler ile tutarlı olması gerektiğinden.
(13)
Yapı malzemelerinin temel karakteristikleriyle
ilgili performans sınıflarının, belirli yapı işlerinin temel
gereklerin farklı seviyelerinin ve Üye Devletlerde
mevcut olan iklim, jeoloji ve coğrafi ve diğer
koşullardaki farklılıkların dikkate alınması amacıyla
uyumuşlaştırılmış standartlarda kullanılmasının teşvik
edilmesi gerektiğinden. Revize edilmiş talimatnameyi
esas alarak, Avrupa standardizasyon kuruluşlarının,
Komisyonun henüz oluşturmadığı durumlarda böyle
sınıfları oluşturma hakkına sahip olması gerektiğinden.
(14)
Bir kullanım amacının, Üye Devletlerdeki
yapı malzemeleri tarafından yerine getirilecek herhangi
bir temel karakteristikle ilgili eşik seviyeleri
gerektirmesi halinde, bu seviyeler uyumlaştırılmış
teknik şartnamede belirlenmesi gerektiğinden.
(15)
Bir yapı malzemesinin performansını
değerlendirirken, tüm yaşam döngüsü boyunca
kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlik boyutlarının
dikkate alınması gerektiğinden.
(16)
Bu Tüzük uyarınca, Komisyon tarafından
belirlenen eşik seviyeleri Üye Devletlerdeki
hükümlerle ilişkili olarak söz konusu yapı
malzemesinin temel karakteristikleri için genel olarak
kabul edilmiş değerler olmalı ve Avrupa Birliğinin
1
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ABRG L 218, 13.8.2008, s. 30.
ABRG L 218, 13.8.2008, s. 82.

L 88/6
İşleyişine ilişkin Antlaşmanın (TFEU) 114. Maddesi
anlamı dairesinde yüksek koruma seviyesi temin
etmesi gerektiğinden.
(17)
Eşik seviyeleri teknik veya düzenleyici
nitelikte olabilir ve tek bir karakteristik veya bir
karakteristik grubuna uygulanabilir olduğundan.
(18)
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
(Cenelec) Komisyon ile bu iki kuruluş arasında 28
Mart 2003 tarihinde imzalanan işbirliği kılavuz
ilkelerine uygun bir şekilde uyumlaştırılmış
standartların kabul edilmesi için yetkili kuruluşlar
olarak kabul edildiğinden.
İmalatçıların bunlara yapılan atıfların Avrupa Birliği
Resmi Gazetesinde yayımlandığında ve teknik
standartlar sektöründe bilgi sağlanması usulünü ve
düzenlemeleri ve Bilgi Toplumu hizmetleri esaslarını
belirleyen 22 Haziran 1998 tarihli 98/34/AT Sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi çerçevesinde
oluşturulan kriterlere uygun bir şekilde bu
3
uyumlaştırılmış standartları kullanması gerektiğinden .
Tüm ilgili boyutlarda teknik ve bilimsel uzmanlıkta
yeterli bir seviye elde edildiğinde, yapı malzemeleriyle
ilgili uyumlaştırılmış standartlara başvuru, uygun
durumlarda, bu standartların Yapı Daimi Komitesiyle
istişare edildikten sonra, talimatnameler ile mevcut
Avrupa Değerlendirme Esasları esas alınarak
hazırlanmasını gerektirmesi dahil, arttırılması
gerektiğinden.
(19)
89/106/AET Sayılı uyumlaştırılmış standart
kapsamında olmayan yapı malzemelerin temel
karakteristikleriyle ilişkili performansın
değerlendirilmesi için 89/106/AET çerçevesindeki
usulleri daha şeffaf hale getirmek ve yapı
malzemelerinin imalatçılarının maliyetini azaltmak için
basitleştirilmesi gerektiğinden.
(20)
Bir yapı malzemesinin imalatçısını bir
uyumlaştırılmış standart kapsamında olmayan veya
kısmen kapsamında olan bir yapı malzemesine ait
performans beyanını hazırlamasını sağlamak için, bir
Avrupa Teknik Değerlendirmesinin oluşturulmasının
gerekli olmasından dolayı.
(21)
Yapı malzemelerinin imalatçıları, 89/106/AET
Sayılı Direktif çerçevesinde oluşturulan Avrupa Teknik
Onayı Kılavuz İlkelerini esas alarak, yapı malzemesi
imalatçılarının ürünleri için düzenlenecek Avrupa
Teknik Değerlendirmelerini talep etmelerine izin
verilmesi gerektiğinden. Bu nedenle bu kılavuz
ilkeleri Avrupa Değerlendirme Esası olarak kullanma
hakkı sağlanması gerektiğinden.
(22)
Taslak Avrupa Değerlendirme Esasları
oluşturma ve Avrupa Teknik Değerlendirmeler
hazırlama görevlerinin Üye Devletler tarafından
3
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görevlendirilen Teknik Değerlendirme Kuruluşlarına
(bundan sonra ‘TDK’ olarak anılır) verilmesi
gerektiğinden. TDK’lerin bu görevleri yürütmek için
gerekli yetkinliklerine sahip olmasını sağlamak için,
görevlendirmeleri için gerekler Birlik seviyesinde
belirlenir.
(23)
TDK’lerin Avrupa Değerlendirme Esası
taslaklarıyla ilgili usulleri koordine etmek ve Avrupa
Teknik Değerlendirmelerinin hazırlanması ve bu
usullerde şeffaflık ve gerekli gizliliği temin etmek için,
gerektiğinde, Birlik finansmanı ile desteklenen, bir
birlik kurması gerektiğinden (bundan sonra TDK
Birliği olarak anılacak).
(24)
Bu tüzükte belirtilen durumlar hariç olmak
üzere, uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve bir
Avrupa Teknik Değerlendirmesinin hazırlanmış olduğu
bir yapı malzemesinin piyasaya arzının, ilgili
uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun bir şekilde
yapı malzemesinin temel karakteristikleriyle ilgili bir
performans beyanıyla eşlik edilmesi gerektiğinden.
(25)
Uygun durumlarda, performans beyanının,
sürdürülebilir yapı işleri olanaklarını arttırmak ve çevre
dostu ürünlerin gelişmesini desteklemek amacıyla yapı
malzemelerindeki tehlikeli maddelerin muhteviyatı
hakkında bilgiye sahip olması gerektiğinden. Böyle
bilgilerin, tehlikeli maddeler için geçerli Birlik
kanunlarının diğer enstrümanlarında belirtilen özellikle
etiketleme ile ilgili olarak, yükümlülüklere halel
getirmeksizin sağlanması gerektiğinden ve yapı
malzemelerinin tüm potansiyel kullanıcılarına erişmek
için performans beyanıyla aynı zamanda ve aynı
şekilde sunulması gerektiğinden. Tehlikeli madde
muhteviyatı hakkında bilgiler başlangıçta Avrupa
Kimyasal Ajansını kuran, Kimyasalların Kaydıi,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin 18
Aralık 2006 tarihli 1907/2006 Sayılı Avrupa
1
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 31. ve 33.
Maddelerinde belirtilen maddelerle sınırlı olacağından.
Ancak, yapı malzemelerinde tehlikeli madde
muhteviyatına ilişkin bilgi ihtiyacı, parça ve
malzemelerin geri dönüşüm ve/veya yeniden kullanım
gerekleri dahil yapı malzemelerini kullanan işçilerin ve
yapı işlerinin kullanıcılarının sağlık ve güvenliğinin
korunmasında yüksek bir seviye sağlamak amacıyla
kapsam konusu maddeler grubunu tamamlama bakış
açısıyla ilave olarak araştırılması gerektiğinden. Bu
Yönetmelik, özellikle, biyosidal ürünlerin piyasaya
arzına ilişkin 16 Şubat 1998 tarihli 98/8/AT Sayılı
2
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi , Su
politikası alanında Topluluk eylemi için çerçeve
oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli 2000/60/AT Sayılı
3
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi , Atıklara
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ilişkin 19 Kasım 2008 tarihli 2008/98/AT Sayılı
4
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve
Maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması,
etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin 16 Aralık
5
2008 tarihli (AT) 1272/2008 Sayılı Tüzük olmak üzere
tehlikeli maddeler için geçerli olabilecek Birliğin diğer
düzenleyici belgeler uyarınca Üye Devletlerin hakları
ve yükümlülüklerine halel getirmez.
(26)
Performans beyanının ürün-tip referans
numarasına göre numaralandırılmasının mümkün
olması gerektiğinden.
(27)
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ’ler) olmak üzere işletmelerin mali yükünü
hafifletmek için performans beyanlarının hazırlanması
için basitleştirilmiş usullerin sağlanması gerekli
olduğundan.
(28)
Performans beyanın doğru ve güvenilir
olmasını sağlamak için, yapı malzemesinin
performansının değerlendirilmesi gerektiğinden ve
fabrikadaki üretimin uygun bir yapı malzemesinin
performansının değişmezliğinin değerlendirme ve
doğrulama sistemi ile denetlenmesi gerektiğinden.
Yapı malzemesinin bazı temel karakteristiklerin özel
ilişkilerinin yapı işleri temel gereklerinde dikkate
alınması amacıyla, ilgili malzeme için uygulanacak
çeşitli sistemlerin seçilebilir olmasından.
(29)
Yapı malzemelerinin kendine haslığı ve
değerlendirme sisteminin özel odağı dikkate
alındığında, 768/2008/AT Sayılı Kararda sağlanan
uygunluk değerlendirmesi usulleri ve kararda belirtilen
modüller uygun olmadığından. Bu nedenle, yapı
malzemelerinin temel karakteristikleriyle ilgili
performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması için özel yöntemlerin oluşturulması
gerektiğinden.
(30)
(AT) 765/2008 Sayılı Tüzükte belirtilen genel
ilkelerle karşılaştırıldığında, yapı malzemeleri için CE
işaretlemesi anlamındaki farklılıklardan dolayı yapı
malzemelerine CE işaretlemesinin iliştirilmesi
yükümlülüğünün ve bunun sonuçlarının netliğini
sağlamak için özel hükümlerin yürürlüğe konulması
gerektiğinden.
(31)
CE işaretlemesini iliştirerek veya böyle
işaretlemenin yapı malzemesine iliştirilmesini
sağlayarak, imalatçıların bu malzemenin beyan edilen
performansına uygunluğuna ilişkin sorumluluğu
üstlendiklerini ifade etmelerinin gerekli olduğundan.
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(32)
CE işaretlemesi, imalatçının bu Tüzüğe uygun
bir şekilde performans beyanı hazırladığı tüm yapı
malzemelerine iliştirilmesi gerektiğinden. Performans
beyanı hazırlanmamış ise, CE işaretlemesinin
iliştirilmemesi gerektiğinden.
(33)
CE işaretlemesinin, yapı malzemesinin beyan
edilen performansa uygunluğunun ve Birlik
uyumlaştırma mevzuatıyla ilgili geçerli gereklere
uygunluğunu gösteren tek işaretlemesi olması
gerektiğinden. Ancak, yapı malzemeleri
kullanıcılarının korunmasını iyileştirmeye yardımcı
olmaları ve mevcut Birlik uyumlaştırma mevzuatı
kapsamında olmamaları kaydı ile, diğer işaretlemeler
kullanılabilir.
(34)
Performansın istikrarlı deney sonuçları veya
diğer mevcut bilgiler ile yeterli düzeyde
gösterilebildiği yapı malzemelerinin gereksiz deneye
tabi tutulmalarının önüne geçmek için, imalatçının
Uyumlaştırılmış teknik şartname veya Komisyon
kararında belirlenen şartlar çerçevesinde, deney
yapmadan veya ilave deney yapmadan belirli bir
performans seviyesi veya sınıfını beyan etmesine izin
verilmesi gerektiğinden.
(35)
Mükerrer deneylerin önüne geçmek için, yapı
malzemesi imalatçısının üçüncü bir tarafın elde ettiği
deney sonuçlarını kullanmasına izin verilmesi
gerektiğinden.
(36)
Güvenlik seviyesini azaltmaksızın, yapı
malzemelerinin piyasaya arz edilme maliyetini
olabildiğince azaltmak amacıyla, yapı malzemelerinin
performansının değerlendirilmesinde basitleştirilmiş
usullerinin kullanımı için esasların belirlenmesi
gerektiğinden. Böyle basitleştirilmiş usulleri kullanan
imalatçıların, bu şartların uygun bir şekilde yerine
getirildiğini ortaya koyması gerektiğinden.
(37)
Piyasa denetim tedbirlerinin etkisini arttırmak
için, yapı malzemelerinin performansının
değerlendirilmesi için bu Tüzükte sağlanan tüm
basitleştirilmiş usullerin sadece piyasaya arz ettikleri
malzemeyi imal eden gerçek veya tüzel kişilikler için
geçerli olması gerektiğinden.
(38)
Mikro işletmelerin imal ettikleri malzemeleri
piyasaya arz etme maliyetlerini azaltmaya yardımcı
olmak için, söz konusu malzemelerin kaynağı ne olursa
olsun geçerli gereklere uygunluğu muhafaza ederken
önemli güvenlik endişeleri yaratmadıkları hallerde
performans değerlendirmesi için basitleştirilmiş
usullere izin verilmesi gerektiğinden. Bu
basitleştirilmiş usulleri uygulayan işletmelerin, ek
olarak, mikro işletme niteliğine sahip olduklarını ortaya
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koymaları gerektiğinden. İlaveten, ürünleri için
uyumlaştırılmış teknik şartnamede sağlanan
performansın değişmezliğinin doğrulanması için
geçerli olan usulleri takip etmeleri gerektiğinden.
(39)
Tasarlanan ve imal edilen her bir yapı
malzemesi için, imalatçının, piyasaya arz edilen
malzemenin yürürlükteki gereklere uygun olduğunun
ortaya konulabildiği hallerde performans
değerlendirmesi için basitleştirilmiş usullerini
kullanmasına izin verilmesi gerektiğinden.
(40)
Bu Tüzük kapsamındaki farklı yapı
malzemelerine uygulanacak ‘seri dışı proses’ tanımı
için yorumlayıcı çerçevenin, Yapı Daimi Komitesinin
görüşü alınarak Komisyon tarafından oluşturulması
gerektiğinden.
(41)
Tedarik ve dağıtım zincirine müdahalede
bulunan tüm ekonomik aktörler, yapı malzemelerinin
performansını temin etmeye ve yapı işlerinin temel
gereklerinin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlayan,
piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları
yapı malzemelerinin sadece bu Tüzüğün gereklerine
uygun malzemeler olmasını temin etmek için uygun
tedbirleri almaları gerektiğinden. Özellikle, yapı
malzemelerinin ithalatçıları ve distribütörlerinin Birlik
piyasasında hükümlerin bulunduğu temel
karakteristiklerin ve yapı işleri temel gerekleriyle ilgili
olarak Üye Devletlerdeki özel gereklerin farkında
olması gerektiğinden ve bu bilgileri ticari işlemlerinde
kullanmaları gerektiğinden.
(42)
İşletmelerin, ve özellikle KOBİ’lerin,
malzemelerini piyasaya arz etmek veya piyasada
bulundurmak istedikleri Üye Devlette yürürlükte olan
kanunlar hakkında güvenilir ve tam bir bilgi
alabilmeleri sağlamak için, milli teknik kurallara
erişilebilirliğin temin edilmesi önemlidir. Üye
Devletlerin bu nedenle bu amaçla Yapı için Ürün
İrtibat Noktaları belirlemesi gerektiğinden. Belirli
milli teknik mevzuatın başka bir Üye Devlette yasal
olarak pazarlanan malzemelere uygulanmasıyla ilgili
usulleri belirleyen 9 Temmuz 2008 tarihli (AT)
764/2008 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
1
Tüzüğünün 10. Maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan görevlere ek olarak Yapı için Ürün İrtibat
Noktaları belirli tipte yapı malzemesinin ihtiva
edilmesi, monte edilmesi veya kurulması hakkında
geçerli kurallar hakkında da bilgi sağlaması
gerektiğinden.
(43)
Malların serbest dolaşımını sağlamak
amacıyla, Yapı için Ürün İrtibat Noktaları her bir Üye
Devletin sınırları dahilinde her bir yapı malzemesinin
1
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kullanım amacı için geçerli olan yapı işlerinin temel
gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan hükümler
hakkında, bedelsiz olarak, bilgi sağlaması
gerektiğinden. Yapı için Ürün İrtibat Noktalarının
ekonomik aktörlere ek bilgiler veya gözlemler
sağlayabileceğinden. Daha fazla bilgi için, Yapı için
Ürün İrtibat Noktalarına, böyle bilgileri veya
gözlemleri sağlama maliyetleriyle orantılı olarak ücret
almalarına izin verilmesi gerektiğinden. Üye
Devletlerin, ayrıca, yeterli kaynakların Yapı için Ürün
İrtibat Noktalarına tahsis edilmesini sağlaması
gerektiğinden.
(44)
Yapı için Ürün İrtibat Noktalarının
oluşturulması, Üye Devletlerin düzenleyici sistemleri
dahilinde yetkili otoriteler arasındaki görev
paylaşımında çatışma yaratmaması gerekli olduğundan,
Üye Devletlerin bölgesel veya yerel yetkinliklere göre
Yapı için Ürün İrtibat Noktaları oluşturmasının
mümkün olması gerektiğinden. Üye Devletlerin, irtibat
noktaların gereksiz sayıda artmasını önlemek ve idari
usulleri basitleştirmek için, Yapı için Ürün İrtibat
Noktaları rolünü diğer Birlik enstrümanlarına uygun
bir şekilde kurulan mevcut irtibat noktalarına
devredebilmesi gerektiğinden. İşletmeler ve yetkili
otoritelerin idari maliyetlerini arttırmamak amacıyla,
Üye Devletlerin Yapı için Ürün İrtibat Noktaları rolünü
sadece kamu kurumlarına değil aynı zamanda ulusal
SOLVIT merkezleri, ticaret odaları, mesleki örgütler ve
özel kuruluşlara devredebilmesi gerektiğinden.
(45)
Yapı için Ürün İrtibat Noktaları, başta CE
işaretlemesi alma usulleri açısından, menfaat
çatışmalarını önleyecek bir şekilde görevlerini yerine
getirebilmesi gerektiğinden.
(46)
Birlik uyumlaştırma mevzuatının eşdeğer ve
tutarlı bir şekilde yürürlüğe koymak amacıyla, Üye
Devletler tarafından etkin bir piyasa gözetiminin
işletilmesi gerektiğinden. (AT) 765/2008 Sayılı
Tüzük başta programlar, finansman ve cezalar olmak
üzere böyle bir piyasa gözetiminin işlemesine yönelik
temel esasları sağladığından.
(47)
Üye Devletlerin, yapı işlerinin temel gerekleri
kapsamındaki sağlık, güvenlik ve diğer hususlarla ilgili
sınırları dahilindeki sorumluluklarının, uygun koruyucu
tedbirler sağlayan bir koruma maddesinde tanınması
gerektiğinden.
48)
Birlik çapında, yapı malzemelerinin
performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanmasını yürüten kuruluşların homojen bir
performans seviyesinin sağlanması gerekli olduğundan
ve böyle her türlü kuruluşun görevlerini aynı seviyede
ve adil rekabet koşulları altında yerine getirmesi
gerekli olduğundan, bu Tüzüğün amaçları
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doğrultusunda onaylanma talebine sahip tüm kuruluşlar
için böyle gereklerin oluşturulması gerektiğinden.
Böyle kuruluşlar ve denetimleri hakkında yeterli
bilginin bulunmasını sağlamak için hükümlerin
belirlenmesi gerektiğinden.
(49)
Yapı malzemelerinin performansının
değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasında
tutarlı bir kalite seviyesini temin etmek amacıyla, bu
görevleri yürüten kuruluşları Komisyon ve diğer Üye
Devletlere bildirmekten sorumlu olan merciler için
geçerli olan gereklerin oluşturulması da gerekli
olmasından.
(50)
TFEU Madde 291’e uygun bir şekilde, Üye
Devletler tarafından, Komisyon tarafından uygulama
yetkilerinin kullanımının denetimi için esaslar ve genel
ilkelerin, olağan mevzuat prosedürüne göre kabul
edilen bir tüzük ile önceden belirlenmesi gerektiğinden.
Yeni tüzüğün kabul edilmesi sürecinde, Komisyon
tarafından kendisine verilen uygulama yetkilerini
kullanma usullerini belirleyen 28 Haziran 1999 tarihli
1
1999/468/AT Sayılı Konsey Kararı , artık yürürlükten
kaldırılan incelemeye tabi yasama usulü istinası ile
uygulanmaya devam edeceğinden.
(51)
Bu Tüzüğün amaçlarını gerçekleştirme
amaçları doğrultusunda, Komisyona TFEU Madde
290’a uygun bir şekilde belirli devredilmiş görevleri
belirleme yetkisinin verilmesi gerektiğinden. Uzman
seviyesi dahil, hazırlık çalışması sırasında Komisyonun
uygun istişarelerde bulunması özellikle önemli
olduğundan.
(52)
Özellikle, Komisyon, performans beyanını
duyurmak için internet sitelerinin kullanılması
esaslarını belirleyen devredilmiş görevleri belirleme
yetkisine sahip olması gerektiğinden.
(53)
Bu Tüzüğün uygun bir şekilde işlemesini
sağlayacak çerçevenin hayata geçirilmesinin belirli bir
zaman zarfı gerektirmesinden dolayı, TDK’lerin
görevlendirilmesi, bildirim mercileri ve onaylanmış
kuruluşlar, TDK Birliğinin kurulması ve Yapı Daimi
Komitesinin kurulmasına ilişkin hükümler istinası ile
uygulanmasının ertelenmesi gerektiğinden.
(54)
Komisyon ve Üye Devletlerin, paydaşlarla
işbirliği kurarak, ortak teknik dilin kuruluşu, ekonomik
operatörler ve kullanıcılar arasında sorumluluk
dağılımını, yapı malzemelerine CE işaretlemesinin
iliştirilmesi, yapı işleri ve performans değişmezliğini
değerlendirme ve doğrulama sistemleri için temel
gereklerin revizyonu hakkında özellikle ekonomik
1
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aktörleri ve yapı malzemesi kullanıcıları olmak üzere
yapı sektörünü bilgilendirmek için bilgilendirme
kampanyaları düzenlemesi gerektiğinden.
(55)
Yapı işlerinin tabii kaynakların sürdürülebilir
kullanımına ilişkin temel gerekleri, özellikle yıkımdan
sonra yapı işlerinin, parçalarının ve malzemelerinin
geri dönüştürülebilirliği, yapı işlerinin kalıcılığı ve
yapı işlerinde çevre dostu hammadde ve ikincil
malzemelerin kullanımını dikkate alması
gerektiğinden.
(56)
Kaynakların sürdürülebilir kullanımın ve yapı
işlerinin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
için Çevre Dostu Ürün Beyanlarının uygun olduğu
hallerde kullanılması gerektiğinden.
(57)
Mümkün ise, Ek I’de belirtilen temel
gereklere uygunluğu tesis etmek için yeknesak Avrupa
metotlarının belirlenmesi gerektiğinden.
(58)
Bu Tüzüğün amacının, yani yapı
malzemelerinin performansını ifade eden
uyumlaştırılmış teknik şartnameler vasıtasıyla yapı
malzemeleri için iç piyasanın uygun bir şekilde
işlemesini sağlamak, Üye Devlet düzeyinde yeterli
düzeyde sağlanamayacağı ve, bu nedenle, ölçeği ve
etkileri nedeniyle, Birlik düzeyinde daha iyi
sağlanacağından dolayı, Birliğin Avrupa Birliği
Antlaşmasının 5. Maddesinde belirtilen sübsidiarite
ilkesine uygun bir şekilde tedbirler alabileceğinden.
İlgili Maddede belirlenmiş olan orantılılık ilkesine
uygun olarak, bu Tüzük, bu amacı gerçekleştirmek
amacıyla gerekenlerin ötesine gitmeyeceğinden,

BU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:
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Madde 2
Tanımlar
Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar
uygulanır:
1.
‘yapı malzemesi’ her türlü yapı işlerinde veya
bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak
kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve
performansı yapı işlerinin temel gerekleri açısından
yapı işlerinin performansını etkileyen bütün
malzemeleri veya takım malzemeleri anlamına
gelmektedir;
2.
‘takım malzeme’ yapı işinde kalıcı olarak
kullanılmak üzere bir araya getirilmesi gereken en az
iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek
bir imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yapı
malzemesi anlamına gelmektedir;
3.
‘yapı işi’ Hem bina hem de diğer inşaat
mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işleri
anlamına gelmektedir;
4.
‘temel karakteristikler’ yapı işlerinin temel
gereklerine ilişkin yapı malzemesi karakteristikleri
anlamına gelmektedir;
5.
‘yapı malzemesinin performansı’ seviye, sınıf
veya tanım ile ifade edilen ilgili temel karakteristiklere
ilişkin performans anlamına gelmektedir;
6.
‘seviye’ bir yapı malzemesinin temel
karakteristiklerine ilişkin performansının
değerlendirilmesinin rakamsal bir değer olarak ifade
edilmesi anlamına gelmektedir;

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Kapsam
Bu Tüzük, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri
ile ilgili olarak performansının ne şekilde beyan
edileceğine ve bu ürünlerde CE işaretinin
kullanılmasına ilişkin uyumlaştırılmış kuralların
oluşturulması yoluyla yapı malzemelerinin piyasaya
arz edilmesine veya piyasada bulundurulmasına ilişkin
esasları belirlemektedir.

7.
‘sınıf’ bir yapı malzemesine ilişkin
performansın azami ve asgari değerleri ile
sınırlandırılmış seviyeler aralığı anlamına gelmektedir;
8.
‘eşik değer’ bir yapı malzemesinin temel
karakteristiğinin asgari veya azami performans değeri
anlamına gelmektedir;
9.
‘ürün tipi’ belirli bir imalat sürecinde belirli
bir ham madde kombinasyonu veya diğer girdiler ile
üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel
karakteristiklere göre kendisini temsil eden performans
seviyesini ve sınıflar grubu anlamına gelmektedir;
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10.
‘uyumlaştırılmış teknik şartname’
uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Değerlendirme
Dokümanları anlamına gelmektedir;
11.
‘uyumlaştırılmış standart’ komisyonun
talimatı üzerine 98/34/AT Sayılı Direktifi Ek I’de yer
alan bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşunca
hazırlanan standart anlamına gelmektedir;
12.
‘Avrupa Değerlendirme Esası’ Avrupa Teknik
Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Teknik
Değerlendirme Kuruluşları organizasyonu tarafından
kabul edilip onaylanan esas anlamına gelmektedir;
13.
‘Avrupa Teknik Değerlendirmesi’ ilgili
Avrupa Değerlendirme Esası ile uyumlu olarak, bir
yapı malzemesinin temel karakteristikleri hakkında
tespit edilmiş olan performans değerlendirmesi
anlamına gelmektedir;
14.
‘kullanım amacı’ yapı malzemesinin ilgili
uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belirtilen
kullanım amacı anlamına gelmektedir;
15.
‘Özel Teknik Dokümantasyon’ diğer
metotlarla elde edilen sonuçların ilgili uyumlaştırılmış
standardın deney metotları ile elde edilen sonuçlara eş
olması kaydı ile, performansı değerlendiren ve
değişmezliğini doğrulayan ilgili sistemler içerisindeki
metotların başka metotlar ile ikame edildiğini gösteren
dokümantasyon anlamına gelmektedir;
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vekalet alan ve Birlikte mukim olan gerçek veya tüzel
kişi anlamına gelmektedir;
23.
‘piyasada bulunmanın engellenmesi’ tedarik
zincirindeki bir yapı malzemesinin piyasada
bulunmasını engellemek amacıyla uygulanan herhangi
bir tedbir anlamına gelmektedir;
24.
‘geri çekme’ imalatçı veya dağıtıcı tarafından
tüketiciye veya nihai kullanıcıya halihazırda tedarik
edilmiş veya kullanılır hale getirilmiş ürünlerin
toplatılmasını amaçlayan tedbirler anlamına
gelmektedir;
25.
‘akreditasyon’ (AT) 765/2008 Sayılı Tüzük
tarafından verilen anlama haizdir;
26.
‘fabrika üretim kontrolü’ ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnamelere göre bir fabrikadaki üretimin
dokümante edilmiş, kalıcı ve iç kontrolü anlamına
gelmektedir;
27.
‘mikro işletme’ mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin tanımlanmasına ilişkin 6 Mayıs 2003
tarihli Komisyon Tavsiyesinde belirtilen anlama haiz
1
bir mikro işletme anlamına gelmektedir ;
28.
‘yaşam döngüsü’ bir yapı malzemesinin ham
maddeden elde edilmesinden veya tabii kaynaklardan
üretilmesinden bertaraf edilmesine kadar birbirini takip
eden bağlantılı safhaları anlamına gelmektedir.

16.
‘piyasada bulundurma’ bir yapı malzemesinin
ticari bir faaliyet yoluyla, bir bedel karşılığında veya
bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için
Birlik piyasasına sürülmesi anlamına gelmektedir;
17.
‘piyasaya arz’ bir yapı malzemesinin Birlik
piyasasında ilk defa bulundurulması anlamına
gelmektedir;
18.
‘ekonomik aktörler’ imalatçı, ithalatçı,
distribütör veya yetkili temsilci anlamına gelmektedir;
19.
‘imalatçı’ bir yapı malzemesini imal eden
veya kendi ismi veya markası altında yapı malzemesini
tasarlatan, imal ettiren veya pazarlayan herhangi bir
gerçek veya tüzel kişiyi;
20.
‘distribütör’ bir yapı malzemesini piyasada
bulunduran imalatçı veya ithalatçı dışında tedarik
zincirinde yer alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi
anlamına gelmektedir;
21.
‘ithalatçı’ bir yapı malzemesini üçüncü bir
ülkeden Birlik piyasasına arz eden Birlikte yerleşik
gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir;
22.
‘yetkili temsilci’ imalatçı adına belirli
görevleri yerine getirmek üzere ondan yazılı olarak

Madde 3
Yapı işlerinin temel gerekleri ve yapı
malzemelerinin temel karakteristikleri
1.
Ek I’de belirtilen yapı işlerinin temel gerekleri
standardizasyon talimatları ve uyumlaştırılmış teknik
şartnamelerin temelini oluşturur.
2.
Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel
gereklerine ilişkin yapı malzemelerinin temel
karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde
belirtilir.
3.
Ürün piyasaya arz edildiğinde imalatçının
performansını beyan etmesi gereken temel
karakteristikler, bir uyumlaştırılmış standart
kapsamındaki belirli yapı malzemeleri aileleri için
uygun olduğu hallerde ve uyumlaştırılmış standartlarda
gösterilen kullanım amaçlarına ilişkin olarak, Madde
60’a uygun bir şekilde devredilmiş düzenleme yetkisi
ile Komisyon’ca belirlenir.

1

ABRG L 124, 20.5.2003, s. 36.

4.4.2011

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

Gerektiği hallerde, beyan edilecek temel
karakteristiklere ilişkin performansın eşik değerleri
Komisyon tarafından Madde 60’a uygun bir şekilde
devredilmiş düzenleme yetkisi ile belirlenir.

BÖLÜM II
PERFORMANS BEYANI VE CE
İŞARETLEMESİ
Madde 4
Performans beyanı
1.
Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart
kapsamında ise veya hakkında yayımlanmış bir Avrupa
Teknik Değerlendirmesine tabi ise, imalatçı bu
malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı
düzenler.
2.
Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart
kapsamında ise veya hakkında yayımlanmış bir Avrupa
Teknik Değerlendirmesine tabi ise, 5. maddeye göre
performansı beyan edilmeyen haller dışında, ilgili
Uyumlaştırılmış Teknik Şartname’de belirtilen temel
karakteristiklerle ilgili performansa ilişkin veriler hangi
metotla elde edilirse edilsin, performans beyanına dahil
edilerek belirtilir.
3.
İmalatçı, performans beyanı düzenleyerek,
yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun
olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir. Aksi yönde
objektif bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, Üye
Devletler imalatçı tarafından düzenlenen performans
beyanının doğru ve güvenilir olduğu varsayar.
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edilmesinden sorumlu olanların mesuliyeti altında
belirli bir yapı işi için monte edildiğinde;
(b)
Yapı malzemesi, yürürlükteki milli mevzuata
uygun olarak, geçerli milli mevzuat çerçevesinde
belirlenen yapı işlerinin güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesinden sorumlu yapı sorumlularının
mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak
üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde veya
(c)
Yapı malzemesi, Geçerli milli yönetmeliklere
uygun olarak, milli veya kültürel mirasın korunmasına
uygun biçimde ve belirli bir çevrenin parçası olarak
veya özel mimari ve tarihi değeri sebebiyle resmi
olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi için
endüstriyel olmayan süreçte imal edildiğinde.
Madde 6
Performans beyanının muhtevası
1.
Performans beyanı, ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnamelere göre yapı malzemelerinin temel
karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.
2.
Performans beyanı, özellikle aşağıdaki
bilgileri ihtiva eder:
(a)
Performans beyanının düzenlendiği ürün
tipine ilişkin atfı;
(b)
EK V’de belirlenen yapı malzemesinin
performansının değişmezliğinin değerlendirilmesine ve
doğrulanmasına ilişkin sistemi veya sistemleri;
(c)
Her bir temel karakteristiğin
değerlendirilmesinde kullanılan uyumlaştırılmış
standardın veya Avrupa teknik değerlendirmesinin
referans numarası ve yayım tarihi;

Madde 5
Performans beyanının düzenlenmesine ilişkin
istisnalar
4. madde`nin birinci fıkrasına istisna olarak yapı
malzemelerinin kullanım amacına göre temel
karakteristiklerinin beyan edilmesini gerekli kılan
Avrupa Birliği mevzuatı veya milli mevzuat mevcut
olmaması halinde, imalatçı, uyumlaştırılmış bir
standart kapsamında bir yapı malzemesini piyasaya arz
ederken bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen durumlarda performans beyanını
düzenlemeyebilir:
(a)
Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve
münferit olarak veya seri üretime tabi olmadan sipariş
üzerine üretilerek, ürünün yapı işlerinde güvenli olarak
monte edilmesinden sorumlu tutulan imalatçı
tarafından ve yürürlükteki milli mevzuat çerçevesinde
belirlenmiş yapı işlerinin güvenli olarak inşa

(d)
Mevcut olması halinde, kullanılan Özel
Teknik Dokümantasyonun referans numarasını ve
imalatçının bu dokümantasyonda belirtilen gereklere
uygun olduğunu gösteren şartlar.
3.
Bunlara ilave olarak performans beyanı
aşağıdaki bilgileri de içerir:
(a)
Ürünün tabi olduğu yürürlükteki
uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre yapı
malzemesinin kullanım amacını veya amaçlarını;
(b)
Beyan edilen kullanım amacı veya amaçları
için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel
karakteristiklerin listesini;
(c)
Yapı malzemelerinin beyan edilen kullanım
amacına veya amaçlarına ilişkin temel
karakteristiklerinden en az birinin performans değerini,
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d)

Uygun hallerde, gerekli ise 3. maddenin üçüncü
fıkrasına göre tanımlanan temel karakteristiklere ilişkin
olarak, gerekliyse hesaplamaya dayanarak, seviye, sınıf veya
bir tanım dahilindeki yapı malzemesinin performans değerini;

(e)
İmalatçı yapı malzemesini hangi kullanım
amacına göre piyasada bulundurmayı hedefliyorsa, bu
kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin temel gerekler
ile ilgili hükümler çerçevesindeki temel
karakteristiklerin performans değerini,
(f)
Beyan edilmemiş performans değerleri için
listelenmiş temel karakteristiklerde NPD
(Belirlenmemiş Performans Değeri) harflerini;
(g)
Hakkında Avrupa Teknik Değerlendirmesi
yayımlanmış ürün için, Avrupa Teknik
Değerlendirmesinde yer alan bütün temel
karakteristiklere ilişkin yapı malzemesinin seviye, sınıf
veya bir tanım dahilindeki performans değerini.
4.
Performans beyanı, EK III’deki formata göre
düzenlenir.
5.
Madde 31’de veya gerektiğinde (AT)
1907/2006 Sayılı Tüzüğün 33. Maddesinde belirtilen
bilgiler performans beyanı ile birlikte sağlanır.
Madde 7
Performans beyanının temini
1.
Piyasada bulunan her ürünün performans
beyanının bir kopyası elektronik veya yazılı olarak
temin edilir.
Ancak, aynı üründen tek bir kullanıcıya tedarik edilen
bir parti ürün olması halinde, tek bir nüshalık
performans beyanı elektronik veya yazılı olarak o parti
ürün ile birlikte verilebilir.
2.
Son kullanıcının özellikle talep etmesi halinde,
performans beyanının yazılı bir kopyası temin edilir.
3.
1. ve 2. fıkralarda istisna olarak, performans
beyanının kopyası, Madde 60’a göre devredilmiş
düzenlenen yetkisi ile Komisyon tarafından
belirlenecek koşullara uygun bir şekilde internet
sitesinde yayınlanabilir. Böyle koşullar, diğerlerinin
yanı sıra, performans beyanının asgari Madde 11(2)’de
belirtilen süre boyunca yayında kalmasını garanti eder.
4. Performans beyanı ürünün piyasaya arz edildiği Üye
Devletlerin anadilinde veya dillerinde sağlanır.

L 88/13
Madde 8
CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler
1.
CE işaretlemesine ilişkin olarak 765/2008
Sayılı Tüzüğün (AB) 30. Madde hükümleri uygulanır.
2.
İmalatçı tarafından, 4. ve 6. maddelere göre
performans beyanı düzenlenen yapı malzemelerine CE
işareti iliştirilir.

İmalatçı tarafından, 4. ve 6. maddelere göre performans
beyanı düzenlenmediği yapı malzemelerine CE işareti
iliştirilmez.
İmalatçı CE işareti iliştirmekle yapı malzemesinin
beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu
Tüzükte ve işaretlemeye ilişkin diğer ilgili Birlik
uyumlaştırma mevzuatında belirtilen bütün gereklere
uygun olduğunun sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.
CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili
diğer Birlikte uyumlaştırma mevzuatı, bu fıkrada
belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.
3.
CE işareti; herhangi bir uyumlaştırılmış
standart kapsamında bulunan veya hakkında bir
Avrupa Teknik Değerlendirmesi yayımlanmış bir yapı
malzemesinin o uyumlaştırılmış standart veya Avrupa
Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel
karakteristiklerine ilişkin olarak beyan edilen
performansa uygunluğunu teyit eden yegane
işaretlemedir.
Herhangi bir uyumlaştırılmış standart kapsamındaki
temel karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen
performansa uygunluğun teyidi için, Üye Devletler CE
işareti başka bir işaret belirleyemez veya ulusal
mevzuatlarında CE işaretinin aranmayacağına ilişkin
herhangi bir hüküm getiremez.
4.
Bir Üye Devlet CE işareti taşıyan bir yapı
malzemesini, kullanım amacı için gerekli olup beyan
edilen performans değerini karşıladığı müddetçe
piyasada bulunması veya kullanılmasını engelleyemez
veya yasaklayamaz.
5.
Bir Üye Devlet, kullanımı için gerekli olup
beyan edilen performans değerleri teknik şartnamelerde
belirtilen gerekleri karşıladığı müddetçe, kamu
kuruluşlarının veya kamu iktisadi teşekküllerinin veya
tekelleşmiş veya kamu tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşların koyduğu normlar ve şartlar gerekçe
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gösterilerek, CE işareti taşıyan yapı malzemelerinin
piyasaya arz edilmesini veya piyasada
bulundurulmasını engelleyemez.

ilgili yapı işlerinin temel gereklerini karşılamasını
amaçlayan hükümlere ilişkin gerekli bilgilendirmeyi
kolayca anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde sunmasını
temin eder.

6.
Yapı işlerinin tabi olduğu gereklere ilişkin
Üye Devletler tarafından kullanılan metotlar ve yapı
malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer
milli mevzuat kuralları, uyumlaştırılmış standartlar ile
tutarlı olmalıdır.

4. Yapı için Ürün İrtibat Noktaları, başta CE
işaretlemesi alma usulleri açısından, menfaat
çatışmalarını önleyecek bir şekilde görevlerini yerine
getirebilmelidir.

Madde 9

BÖLÜM III

CE işaretinin iliştirilmesiyle ilgili kurallar ve esaslar

EKONOMİK AKTÖRLERİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.
CE işareti, yapı malzemesinin üzerine veya
etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde
iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün
değil ise, ürünün ambalajına veya ekli belgelere
iliştirilir.
2.
CE işareti, ilk kez iliştirildiği yılın son iki
rakamını, imalatçının adını ve kayıtlı adresini veya
imalatçının adını ve adresini kolayca tanımlayan
işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has
tanımlama kodunu, performans beyanının referans
numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya
sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname
numarasını, gerektiğinde onaylanmış kuruluşun kimlik
numarasını ve malzemenin tabi olduğu uyumlaştırılmış
teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin
bilgileri ihtiva eder
3.
CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz
edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya kullanımı
gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti
ile birlikte kullanılabilir.

Madde 10
Yapı için Ürün irtibat noktaları
1.
Üye Devletler 764/2008 Sayılı (AB) Tüzüğün
9. Maddesi uyarınca, Yapı için Ürün İrtibat Noktaları
belirler.
2.
764/2008 Sayılı Tüzüğün (AB) 10. ve 11.
Maddeleri Yapı için Ürün İrtibat Noktalarına
uygulanır.
3.
764/2008 Sayılı Tüzüğün (AB) 10 (1)
Maddesinde tanımlanan görevler açısından, her Üye
Devlet, Yapı için Ürün İrtibat Noktalarının işbu
tüzüğün 6. Maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde
ortaya konan yapı malzemelerinin kullanım amacı ile

Madde 11
İmalatçının yükümlülükleri
1.
İmalatçılar 4. ve 6. maddeler uyarınca
performans beyanı düzenler ve 10. ve 11. maddelere
uygun olarak CE işareti iliştirir.
İmalatçı, performans beyanının dayanağı olarak
performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları
ihtiva eden teknik dosyayı düzenler.
2.
İmalatçılar teknik dosyayı ve performans
beyannamesini, yapı malzemesinin piyasaya arz
edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamak
zorundadır
Gerektiğinde, Komisyon, devredilmiş düzenleme
yetkisi marifetiyle yapı malzemesi aileleri için, yapı
işlerinde yapı malzemelerinin işlevine veya öngörülen
kullanım ömrüne bağlı olarak bu süre ile ilgili
gerektiğinde yaptığı değişiklikleri alt düzenleyici işlem
ile duyurur.
3.
İmalatçı, ürünün beyan edilen performansının
seri üretiminde değişmemesi için gereken usulleri
temin eder. Ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnamelerdeki değişikliklerin tamamı usullere
yansıtılır.
İmalatçı, yapı malzemesinin beyan edilen
performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve
doğruluğunu sağlamak üzere, uygun olduğu hallerde,
piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı
malzemelerinin numune testlerini yapar, inceler ve geri
çekilen ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikayetleri
bir kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler
hakkında bilgilendirirler.
4.
İmalatçı, ürettiği yapı malzemelerinin tip, parti
veya seri numarası veyahut ürünün tanımlanmasını
sağlayan diğer herhangi bir bilgiyi taşımasını temin
eder. Ürünün boyutunun ve tabiatının buna uygun
olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı
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malzemesinin ambalajında veya beraberindeki
dokümanlarda bulunmasını sağlar.
5.
İmalatçı, ürünün üzerindeki veya bunun
mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya
beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticari
unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişim
bilgilerini belirtir. İmalatçı ile irtibat sağlamak üzere
tek bir adres belirtilir.
6.
İmalatçılar, bir yapı malzemesini piyasada
bulundururken ürün ile birlikte, güvenlik ve kullanım
talimatının kullanıcılar tarafından kolaylıkla
anlaşılacak Üye Devlet tarafından belirlenen bir dilde
bulunmasını temin eder.
7.
İmalatçının piyasaya arz ettiği yapı
malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Tüzük
kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını
değerlendirmesi veya bu kanaate varmak üzere
gerekçesi olması halinde, imalatçı, söz konusu yapı
malzemesinin uygunluğunu veya gerektiğinde ürünün
piyasada bulunmasının engellenmesini veya geri
çekilmesini temin etmek üzere gereken bütün düzeltici
tedbirleri derhal alır. Buna ilave olarak, ürünün
herhangi bir risk teşkil etmesi halinde, imalatçı ürünün
uygunsuzluğu hakkında ve şayet alınmışsa
uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirleri detaylı şekilde
Bakanlığı derhal bildirir.
8.
İmalatçı, Yetkili bakanlığın gerekçeli talebi
üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa
veya bu Tüzük kapsamındaki diğer gereklere uygun
olduğunu gösteren her türlü bilgi ve dokümantasyonu,
bakanlığın kolaylıkla anlayacağı bir dilde, Bakanlığa
iletir. Talep üzerine ürüne ilişkin riskleri ortadan
kaldırmak için her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği
içerisinde yürütür
Madde 12
Yetkili temsilci

L 88/15
(b)
Yetkili Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine,
yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu
Tüzük kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu
gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgeyi bu bakanlığa
sunar;
(c)
Yetkili bakanlığın talebi üzerine, bakanlık ile
işbirliği yaparak yapı malzemesinin taşıdığı riskleri
bertaraf etmek amacıyla her türlü önlemi almak yetkili
temsilciye verilen yetki belgesinin kapsamındadır.
Madde 13
İthalatçının yükümlülükleri
1.
İthalatçı, sadece bu Tüzükteki gereklere uygun
olan yapı malzemesini Birlik piyasasına arz edebilir.
2.
İthalatçı, yapı malzemesini piyasaya arz
etmeden önce, performansının değişmezliğinin
değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalatçı
tarafından yapılmış olduğuna emin olmak zorundadır.
İthalatçı, 11. maddenin birinci fıkrasında belirtilen
teknik dosyanın ve 4. madde ile 6. maddeye uygun olan
performans beyanının imalatçı tarafından
düzenlenmesini temin eder. İthalatçı, gerekli ise,
ürünün CE işareti taşımasını, gereken belgelerin ürüne
eşlik etmesini ve imalatçının 11. maddenin dördüncü
ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere uymasını
sağlamak zorundadır.
İthalatçının bir yapı malzemesinin beyan edilen
performansa veya bu Tüzük kapsamındaki diğer
gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya söz
konusu kanaate varmak üzere gerekçesi olması halinde,
ithalatçı yapı malzemesini beraberindeki performans
beyanına uyana kadar ve bu Tüzük kapsamındaki diğer
gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı
düzeltilinceye kadar piyasa arz etmez. Ayrıca ithalatçı,
yapı malzemesinin bir risk teşkil etmesi halinde, piyasa
gözetim ve denetim yetkililerini ve imalatçıyı konu
hakkında bilgilendirir.

1.
İmalatçı yetki belgesi düzenleyerek bir yetkili
temsilci atayabilir.
Teknik dosyanın düzenlenmesi yetkili temsilcinin yetki
dairesinde bulunmaz.
2.
Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen
görevleri yerine getirir. Yetki belgesi yetkili
temsilcinin, asgari olarak aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirmesine olanak sağlar:
(a) Performans beyanı ve teknik belgelendirmeyi 11.
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca
piyasa gözetimi ve denetiminin tasarrufunda muhafaza
eder;

3.
İthalatçı, ürünün üzerindeki veya bunun
mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya
beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticari
unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişim
bilgilerini belirtir.
4.
İthalatçılar, bir yapı malzemesini piyasada
bulundururken ürün ile birlikte, güvenlik ve kullanım
talimatının kullanıcılar tarafından kolaylıkla
anlaşılacak Üye Devlet tarafından belirlenen bir dilde
bulunmasını temin eder.
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5.
İthalatçı, sorumluluğu altındaki yapı
malzemesinin, depolama veya nakliyat şartlarının, yapı
malzemesinin beyan edilen performansı veya bu Tüzük
kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye
atmayacak şekilde olmasını temin eder.

kolaylıkla anlaşılabilecek Üye Devlet tarafından
belirlenen bir dilde bulunmasını temin eder.
Distribütör, ilaveten, imalatçı ve ithalatçıların 11.
maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ve 13.
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklerin
tümüne uyduğunu garanti eder.

6.
İthalatçılar, yapı malzemesinin beyan edilen
performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve
doğruluğunu sağlamak üzere, uygun olduğu hallerde,
piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı
malzemelerinin numune testlerini yapar, inceler ve geri
çekilen ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikayetleri
bir kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler
hakkında bilgilendirirler.

Distribütörün, bir yapı malzemesinin beyan edilen
performansa veya bu Tüzük kapsamındaki diğer
gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu
kanaate varmak üzere gerekçesi olması halinde,
distribütör, yapı malzemesi beraberindeki performans
beyanına uygun ve bu Tüzük kapsamındaki diğer
gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı
düzeltilinceye kadar piyasada bulundurmaz.. Ayrıca,
distribütör, yapı malzemesinin risk teşkil etmesi
halinde, imalatçıyı, ithalatçıyı ve piyasa gözetim ve
denetim yetkililerini konuya hakkında bilgilendirir.

7.
İthalatçının piyasaya arz ettiği yapı
malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Tüzük
kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını
değerlendirmesi veya bu kanaate varmak üzere
gerekçesi olması halinde, ithalatçı, söz konusu yapı
malzemesinin uygunluğunu veya gerektiğinde ürünün
piyasada bulunmasının engellenmesini veya geri
çekilmesini temin etmek üzere gereken bütün düzeltici
tedbirleri derhal alır. Buna ilave olarak, ürünün
herhangi bir risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı ürünün
uygunsuzluğu hakkında ve şayet alınmışsa
uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirleri detaylı şekilde
Bakanlığı derhal bildirir.
8.
İthalatçı, piyasa gözetim ve denetim
yetkililerinin talebi üzerine performans beyanının bir
suretini ve teknik belgelendirmeyi, 11. maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen süre boyunca piyasa gözetim ve
denetim yetkililerine sunmak üzere saklar.
9.
İthalatçı, Yetkili bakanlığın gerekçeli talebi
üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa
veya bu Tüzük kapsamındaki diğer gereklere uygun
olduğunu gösteren her türlü bilgi ve dokümantasyonu,
bakanlığın kolaylıkla anlayacağı bir dilde, Bakanlığa
iletir. Talep üzerine ürüne ilişkin riskleri ortadan
kaldırmak için her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği
içerisinde yürütür

3.
Distribütör, sorumluluğu altındaki yapı
malzemesinin, depolama veya nakliyat şartlarının yapı
malzemesinin beyan edilen performansı veya bu Tüzük
kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye
atmayacak şekilde olmasını temin eder.
4.
Distribütörün piyasaya arz ettiği yapı
malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Tüzük
kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını
değerlendirmesi veya bu kanaate varmak üzere
gerekçeleri olması halinde distribütör yapı
malzemesinin uygunluğunu veya gerektiğinde ürünün
piyasada bulunmasının engellenmesini veya geri
çekilmesini temin etmek üzere gereken bütün düzeltici
tedbirleri derhal alır. Ayrıca, ürünün risk teşkil etmesi
halinde, distribütör şayet düzeltici tedbirler alınmış ise
alınmış olan bu tedbirler hakkında Üye Devletin yetkili
bakanlığına derhal detaylı bilgi verir.
5.
Distribütör, Yetkili Bakanlığın gerekçeli talebi
üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa
veya bu Tüzük kapsamındaki diğer gereklere uygun
olduğunu gösteren her türlü bilgi ve dokümantasyonu,
bakanlığın kolaylıkla anlayabileceği bir dilde Bakanlığa
iletir. Talep üzerine ürüne ilişkin riskleri ortadan
kaldırmak için her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği
içerisinde yürütür

Madde 14
Distribütörün yükümlülükleri
1.
Distribütör, yapı malzemesini piyasada
bulundururken bu Tüzükteki gereklere uygun olarak
hareket eder.
2.
Distribütör yapı malzemesini piyasada
bulundurmadan önce, mevzuata göre gerekli ise,
ürünün CE işareti taşımasını, bu Tüzük kapsamındaki
gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini ve güvenlik,
kullanım talimatlarının kullanıcılar tarafından

Madde 15
İthalatçı ve distribütöre, imalatçının
yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar
İthalatçı veya distribütör, herhangi bir ürünü piyasaya
kendi ismi veya ticari markası ile arz ettiğinde veya
piyasaya halihazırda arz edilmiş bir yapı malzemesinin
performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir
değişiklik yaptığında, bu Tüzük kapsamında imalatçı
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olarak değerlendirir ve 11. madde uyarınca imalatçı ile
ilgili yükümlülüklere tabi olur.
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4.
Avrupa standartlaştırma kuruluşları ilgili yapı
malzemesinin imalat sürecinin özel koşullarını dikkate
alacak, gerekli fabrika imalat kontrolünü
uyumlaştırılmış standartlar ile belirler.

Madde 16
Ekonomik aktörler ile ilgili bildirim
Ekonomik aktörler, talep üzerine 11. maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen süre boyunca aşağıdaki aktörleri
piyasa gözetim ve denetim yetkililerine bildirir:
(a)
kendilerine ürün sağlayan herhangi bir
ekonomik aktör;
(b)
kendisinin ürün sağladığı herhangi bir
ekonomik aktör.

BÖLÜM IV

Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin
performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanmasına ilişkin sistemlerin uygulanması için
gereken teknik detayları ihtiva eder.

5. Komisyon, Avrupa standartlaştırma kuruluşları
tarafından oluşturulan uyumlaştırılmış standartların
ilgili talimatnamelere uygunluğunu değerlendirir.
Komisyon, ilgili talimatnamelerle uygun halde olan
uyumlaştırılmış standartların referans listelerini AB
Resmi Gazetesinde yayınlanır.
Listedeki her bir uyumlaştırılmış standart için
aşağıdaki bilgiler belirtilir:

UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMELER
Madde 17

(a)
varsa, ilga edilmiş uyumlaştırılmış teknik
şartnamelerin referansları;

Uyumlaştırılmış standartlar

(b)

eş varlık süresinin başlangıç tarihi;

1.
Uyumlaştırılmış standartlar, 98/34/AT Sayılı
Direktifin 6. Maddesine uygun bir şekilde, bu tüzüğün
64. Maddesinde belirtilen Yapı İşleri Daimi
Komitesiyle (Bundan sonra Yapı İşleri Daimi Komitesi
olarak anılır) istişarelerde bulunduktan sonra
Komisyon tarafından yapılan taleplere (bundan sonra
“talimatname” olarak anılır) göre bu Direktifin I.
Ek’inde listelenen Avrupa Standartlaştırma Kuruluşları
tarafından belirlenir.

(c)

eş varlık süresinin bitiş tarihi.

2.
Paydaşların işbu Madde uyarınca
uyumlaştırılmış standartların hazırlanması sürecine
dahil olduğu hallerde, Avrupa Standartlaştırma
kuruluşları çeşitli paydaş kategorilerinin her oturumda
adil bir şekilde temsil edilmesini temin eder.
3.
Uyumlaştırılmış standartlar, yapı
malzemelerinin temel karakteristikler ile ilgili
performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter
ve metotları ihtiva eder.
Komisyon tarafından çıkarılan talimatnamede
belirtilmiş ise, uyumlaştırılmış standart kapsamındaki
ürünlerin ilgili kullanım amacına atıfta bulunur.
Uyumlaştırılmış standartlar, uygun olduğunda ve
sonuçların doğruluğu, güvenilirliği veya stabilitesini
tehlikeye atmadan, yapı ürünlerinin temel
karakteristikleriyle ilişkili performanslarının
değerlendirilmesi için yapılan deneylerden daha az
külfetli olan yöntemler sağlar.

Komisyon bu listeye ilişkin her türlü güncellemeleri
yayımlar.
Bir yapı malzemesinin performans beyanı için, eş
varlık süresinin başladığı tarihten itibaren ilgili
uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür.
Milli standardizasyon kuruluşları, 98/34/AT Sayılı
Direktife uygun bir şekilde uyumlaştırılmış standartları
kendi standartlarına aktarmakla yükümlüdür.
36., 37. ve 38. maddelere aykırı olmamak şartı ile, eş
varlık süresinin bitiş tarihinden itibaren, yapı
malzemesinin performans beyanının düzenlenmesinde
sadece uyumlaştırılmış standart kullanılır.
Eş varlık süresinin bitiş tarihinden itibaren, çakışan
yerli standartlar kaldırılır ve Üye Devletler çakışan
veya çelişen veyahut hem çakışan hem de çelişen yerli
standart hükümlerinin geçerliliğini sona erdirir.
Madde 18
Uyumlaştırılmış Standartlara Karşı Resmi İtiraz
1.
Üye Devlet veya Komisyon, uyumlaştırılmış
standartların ilgili talimatnamede belirtilen hükümlerini
karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; Üye Devlet
veya Komisyon, Yapı Daimi Komitesine danıştıktan
sonra, bu görüşünü gerekçesi ile birlikte 98/34/AT
Sayılı Direktifin 5. Maddesine göre oluşturulan
Komiteye iletir. Bu Komite, ilgili Avrupa
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standardizasyon kuruluşlarına danıştıktan sonra
görüşünü gecikmeden bildirir.

Madde 20
Avrupa değerlendirme esasının geliştirilmesine ve
kabul edilmesine ilişkin esaslar

2.
98/34/AT Sayılı Direktifin 5. Maddesine göre
oluşturulan Komite görüşünün ışığında, Komisyon,
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ilgili
uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıfları
yayınlamaya, yayınlamamaya, sınırlamalarla birlikte
yayınlamaya, korumaya ya da geri çekmeye karar verir.

1. Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve
kabul edilmesine ilişkin usul için aşağıda belirtilen
hususlar geçerlidir:
(a)

3.
Komisyon, kararını ilgili Avrupa
standardizasyon kuruluşuna bildirecek ve gerekliyse
ilgili uyumlaştırılmış standartta değişiklik yapılmasını
talep eder.

İlgili imalatçı için şeffaf olmalıdır;

(b)
Haksız gecikmeyi engellemek için mecburi
süre kısıtlamalarını göstermelidir;
(c)
Ticari gizlilik ve mahremiyeti korumayı
uygun bir şekilde göz önüne almalıdır;

Madde 19

(d)

Komisyon’ca yeterli katılım sağlanmalıdır;

Avrupa Değerlendirme Esası

(e)
ve

İmalatçı açısından uygun maliyetli olmalıdır

1.
İmalatçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik
Değerlendirmesi talebini takiben, a) Ürünün mevcut
herhangi bir uyumlaştırılmış standardın kapsamında
yer almaması, b) Ürünün temel karakteristiklerinin en
az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamında
değerlendirme metodunun uygun olmaması, c) Ürünün
temel karakteristiklerinin en az biri için
uyumlaştırılmış standart kapsamında her hangi bir
değerlendirme metodunun bulunmaması sebebiyle yapı
malzemesinin temel karakteristikler ile ilgili
performansı açısından mevcut uyumlaştırılmış
standartlara göre tamamen değerlendirilememesinden
dolayı kısmen veya tamamen bir uyumlaştırılmış
standart kapsamında olmayan, yapı malzemeleri için
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği
tarafından Avrupa Değerlendirme Esası düzenlenir ve
kabul edilir.
2.
Avrupa Değerlendirme Esasının kabul
edilmesine ilişkin usul, 20. ve 21. maddeleri
hükümlerine ve EK II’ye uygun olmalıdır.
3.
Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi
ve kabul edilmesi için ilave usul Madde 60’a göre
Komisyon’un devredilmiş düzenleme yetkisi
kullanılarak EK II`nin tadil edilmesi yoluyla Komisyon
tarafından düzenlenir.
4.
Komisyon, gerektiğinde, Yapı Daimi
Komitesinin görüşünü aldıktan sonra, birinci fıkrada
bahsedilen ürünler hakkında uyumlaştırılmış
standartları geliştirmek üzere 17. Maddenin 1. paragrafı
uyarınca yayımlanacak olan talimatnameler için
Avrupa Değerlendirme Esasını temel olarak alır.

(f)
Ürüne ilişkin teknik değerlendirme kuruluşları
arasında yeterli mesleki dayanışma ve iş birliğini
sağlamalıdır.
2. Teknik değerlendirme kuruluşları, Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliği ile birlikte Avrupa
Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul
edilmesine ilişkin her türlü masrafları üstlenir.
Madde 21
Teknik değerlendirme kuruluşunun Avrupa Teknik
Değerlendirmesi ile ilgili görevleri
1.
Bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebi
alan Teknik Değerlendirme Kuruluşu, eğer ürün
tamamen veya kısmen bir uyumlaştırılmış teknik
şartname kapsamında olması halinde:
(a)
Ürün tamamen bir uyumlaştırılmış standart
kapsamında ise, imalatçıya 19. maddenin birinci
fıkrasına uygun olarak bir Avrupa Teknik
Değerlendirmesi verilemeyeceğini bildirir;
(b)
Ürün tamamen bir Avrupa Teknik Esası
kapsamında ise, Teknik Değerlendirme Kuruluşu böyle
bir belgenin verilecek olan Avrupa Teknik
Değerlendirmesi için temel olarak kullanılacağına
ilişkin imalatçıyı bilgilendirir
(c)
Ürün herhangi bir uyumlaştırılmış teknik
şartname kapsamında olmaması veya kısmen bu
kapsamda olması halinde, Teknik Değerlendirme
Kuruluş Ek II’de belirtilen veya Madde 19(3)’e göre
oluşturulan usulleri uygulanır.
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2.
Birinci fıkranın (b) ve (c) bendinde belirtilen
hallerde, Teknik Değerlendirme Kuruluşu, Avrupa
Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği’ni ve
Komisyonu, talebin muhtevası ve performans
değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için
Teknik Değerlendirme Kuruluşunun o ürüne
uygulamak istediği ilgili Komisyon Kararına yapılan
atıf veya böyle bir Komisyon Kararının bulunmadığı
hususunda bilgilendirir.
3. Komisyonun performans değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması için uygun bir
kararın yapı malzemesi için bulunmadığı kararına
varması halinde Madde 28 uygulanır.
Madde 22
Yayımlama
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği’nce
kabul edilen Avrupa Değerlendirme Esasları, Avrupa
Birliği Resmi Gazetesi’nde Avrupa Değerlendirme
Esaslarının referans listesini yayımlayan Komisyon’a
iletilir.
Komisyon bu listeye ilişkin her türlü güncellemeleri
yayımlar.
Madde 23
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veya 66. maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen
kılavuzlarda halihazırda belirlenmiş olduğu durumda
ya da daha önce kabul edilmiş Avrupa Teknik
Onaylarıyla ilişkin 1 Temmuz 2013’ten önce
89/106/AET Sayılı Direktifin 9. Maddesine uygun
olarak kullanılan metot ve kriterler olması halinde, bu
mevcut metot ve kriterler Avrupa Değerlendirme
Esasının kısımları olarak dahil edilmelidir.
Madde 25
Avrupa değerlendirme esasına karşı resmi itirazlar
1. Bir Üye Devlet veya Komisyonun bir Avrupa
Değerlendirme Esasının EK I’de belirtilen yapı
malzemesinin temel gerekler hakkında karşılanacak
olan taleplerin tamamını yerine getiremediğini
düşündüğü durumda, Üye Devlet veya Komisyon
konuyu gerekçeleriyle birlikte Yapı Daimi
Komisyonuna iletir. Yapı Daimi Komisyonu, Teknik
Değerlendirme Kuruluşlarına danıştıktan sonra,
gecikmeksizin görüşünü bildirir.
2.
Yapı Daimi Komitesinin görüşleri ışığında,
Komisyon, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ilgili
Avrupa Değerlendirme Esaslarına yapılan atıfları
yayınlamaya, yayınlamamaya, sınırlamalarla birlikte
yayınlamaya, sınırlamalarla birlikte korumaya ya da
geri çekmeye karar verir.

Teknik değerlendirme kuruluşları arasındaki
ihtilafların halli
Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının belirlenen süre
içersinde Avrupa Değerlendirme Esası’na ilişkin olarak
mutabakata varamadığı hallerde, Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliği ihtilafın halli için
konuyu Komisyon’a intikal ettirir.

3.
Komisyon, kararını ilgili Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliğine bildirecek ve
gerekliyse ilgili Avrupa Değerlendirme Esasında
değişiklik yapılmasını talep eder.
Madde 26

Madde 24
Avrupa değerlendirme esasının muhtevası
1.
Avrupa Değerlendirme Esası asgari olarak
yapı malzemesinin umumi vasıflarını, imalatçı ve
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğinin
anlaştığı ve ürünün imalatçı tarafından öngörülen
kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin
listesini ve ürünün bu temel karakteristiklere ilişkin
performansının değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ve
metotları ihtiva eder.
2.
Uygulanacak fabrika üretim kontrolünün
esasları, ilgili yapı malzemesinin üretim sürecinin
şartları göz önüne alınarak Avrupa Değerlendirme
Esasında ortaya konulur.
3.
Ürünün bazı temel karakteristikleri ile ilgili
performansının değerlendirilmesine ilişkin metot ve
kriterlerin, diğer uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde

Avrupa Teknik Değerlendirmesi
1.
Avrupa Teknik Değerlendirmesi imalatçının
talebi üzerine, 21. maddede ve Ek II’de belirtilen
usullere uygun olarak ve bu konudaki Avrupa
Değerlendirme Esasına dayanarak Teknik
Değerlendirme Kuruluşu’nca yayımlanır.
Hali hazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası var ise,
Avrupa Teknik Değerlendirmesi, uyumlaştırılmış bir
standart için hazırlanan talimatnamenin önceden
yayımlanmış olması halinde de yayımlanabilir. Bu
Esas’a ilişkin yayım, 17. maddenin beşinci fıkrasına
uygun olarak, Komisyon tarafından belirlenmiş
eşvarlık döneminin başlangıcına kadar mümkün
olabilir.
2.
Avrupa Teknik Değerlendirmesi, beyan
edilmiş kullanım amacının ve performansın
değişmezliğinin doğrulanmasında ve değerlendirme
sisteminin uygulanmasında gereken teknik detayları
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hazırlamak üzere Avrupa Teknik Değerlendirmesi
hususunda kendisine talepte bulunulan Teknik
Değerlendirme Kuruluşu ile imalatçı tarafından
mutabakata varılmış temel karakteristiklerden, sınıflar
veya seviyeler veya bir tanım içerisinde tariflenmiş
olarak beyan edilecek performans değerini ihtiva eder.
3.
Komisyon, bu maddenin farklı şekillerde
uygulanması önlemek amacı ile Avrupa Teknik
Değerlendirmesi formatını Madde 64(2)’de belirtilen
prosedüre uygun bir şekilde oluşturur.
Madde 27
Performans seviyeleri veya sınıfları
1. Komisyon, yapı malzemelerin temel
karakteristikleriyle ilgili olarak performans sınıfları
oluşturmak için Madde 60’a göre devredilmiş
düzenleme yetkilerini kullanabilir.
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oluşturmak için Madde 60’a göre devredilmiş
düzenleme yetkisini kullanabilir.
Böyle koşulların Komisyon tarafından oluşturulmadığı
durumlarda, talimatnamelerin revize edilmesi suretiyle
Avrupa Standardizasyon kuruluşları tarafından
uyumlaştırılmış standartlarda oluşturulabilirler.
6.
Komisyonun, birinci fıkraya göre
oluşturulmuş sınıflandırma sistemlerine sahip olması
halinde, Üye Devletler, yapı malzemelerinin temel
karakteristiklerinin sadece bu sınıflandırma
sistemlerine göre uygun olması gerektiği seviyeler
veya performans sınıfları belirleyebilir.
7.
Avrupa standardizasyon kuruluşları ve Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliği, eşik seviyeleri veya
performans sınıflarını belirlerken Üye Devletlerin
düzenleme gereklerine riayet eder.
Madde 28

2.
Komisyonun yapı malzemelerinin temel
karakteristikleriyle ilgili performans sınıflarını
oluşturduğu hallerde, Avrupa standardizasyon
kuruluşları bu sınıfları uyumlaştırılmış standartlarda
kullanır. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları
Birliği, gerektiğinde, bu sınıfları Avrupa
Değerlendirme Esaslarında kullanılır.
Yapı malzemelerinin temel karakteristikleriyle ilişkili
performans sınıflarının Komisyon tarafından
oluşturulmadığı durumlarda, talimatnamelerin revize
edilmesi suretiyle Avrupa standardizasyon kuruluşları
tarafından uyumlaştırılmış standartlarda
oluşturulabilirler.
3.
İlgili talimatnamelerde belirtilmiş olması
halinde, Avrupa standardizasyon kuruluşları, Üye
Devletlerde yapı malzemelerinin sahip olması gereken
temel özellikler ve uygun ise kullanım amaçlarıyla
ilgili eşik seviyeleri uyumlaştırılmış standartlarda
belirler.
4.
Avrupa standardizasyon kuruluşlarının
uyumlaştırılmış bir standartta performans sınıfları
oluşturmuş olması halinde, Teknik Değerlendirme
Kuruluşları Birliği, bu sınıfları yapı malzemesiyle ilgili
olduğu hallerde Avrupa Değerlendirme Esaslarında
kullanır.
Uygun bulunması halinde, Teknik Değerlendirme
Kuruluşları Birliği, Komisyonun kabulü üzerine ve
Yapı Daimi Komitesinin görüşünü aldıktan sonra,
imalatçı tarafından belirlenen kullanım amacı dahilinde
yapı malzemesinin temel karakteristikleriyle ilgili
performans sınıfları ve eşik seviyeleri Avrupa
Değerlendirme Esaslarında oluşturabilir.
5.
Komisyon, bir yapı malzemesinin deney
yapılmadan veya başka bir deney yapılmadan belirli bir
seviye veya performans sınıfını karşılayacağı koşulları

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması
1.
Yapı malzemelerinin, temel
karakteristikleriyle ilgili performans değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması, Ek V’te belirtilen
sistemlerden birine uygun bir şekilde gerçekleştirir.
2.
Madde 60’a göre devredilmiş düzenleme
yetkilerini kullanmak suretiyle, Komisyon, özellikle
insan sağlığı ve güvenliği ve çevre üzerindeki etkileri
göz önünde bulundurarak, belirli bir yapı malzemesi
veya yapı malzemeleri ailesi veya belirli bir temel
karakteristiğe uygulanacak sistem veya sistemleri
oluşturabilir veya revize edebilir. Bu amaçla,
Komisyon pazar gözetimi ve denetim yetkilerinin
göndereceği dokümante edilmiş deneyimleri de göz
önünde bulundurur.
Komisyon, yapı işlerinin tüm temel gereklerini yerine
getirebilecek külfeti asgari seviyede olan sistem veya
sistemler seçer.
3.
Bu şekilde belirlenen sistem veya sistemler
uyumlaştırılmış standartlar için talimatnamelerde ve
uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilir.
BÖLÜM V
TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI
Madde 29
Teknik değerlendirme kuruluşlarının
görevlendirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
1.
Üye Devletler, özellikle Ek IV Tablo 1’de
listelenen bir veya daha fazla yapı malzemesi için milli
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sınırları dahilinde Teknik Değerlendirme Kuruluşu
görevlendirebilir.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu görevlendirmiş Üye
Devletler, Teknik Değerlendirme Kuruluşunun adını ve
adresini ve görevlendirildiği yapı malzemeleri
alanlarını diğer Üye Devletler ve Komisyona bildirir.
2.
Mümkün olan en yüksek şeffaflık seviyesini
sağlamak için, Komisyon Teknik Değerlendirme
Kuruluşlarının, görevlendirildikleri yapı malzemesi
alanları ile birlikte, bir listesini elektronik araçlarla
kamu erişimine sunar.
Komisyon bu listeye ilişkin her türlü güncellemeleri
yayımlar.
3.
Üye Devletler, Teknik Değerlendirme
Kuruluşlarının görevlendirildikleri alanlardaki
faaliyetlerini ve yeterliliklerini denetler ve Ek IV Tablo
2’de belirtilen her bir gerek için bu kuruluşların
faaliyetlerini ve yeterliliklerini değerlendirir
Üye Devletler, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının
görevlendirilmesi ile ilgili milli usulleri ve bu
kuruluşların faaliyetleri ve yeterliliklerin izlenilmesi ve
bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Komisyon’a
bildirir.
4. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi’ne danıştıktan
sonra, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının
değerlendirmesini yürütmek üzere kılavuz belgeler
hazırlayıp yayımlar.
Madde 30
Teknik değerlendirme kuruluşları için gerekler
1.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu,
görevlendirildiği yapı malzemesi hakkındaki Avrupa
Teknik Değerlendirmesine ilişkin değerlendirme
işlemlerini yürütür ve yayımlar.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirilmesinin
muhtevasına uygun olarak Ek IV Tablo 2’de belirtilen
gerekleri sağlamak zorundadır.
2.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu,
organizasyon şemasını ve karar alma mekanizmasında
görev alanların isimlerini kamuoyuna duyurur.
3.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu’nun birinci
fıkrada belirtilen gerekleri sağlayamadığının
anlaşılması halinde, Üye Devlet ilgili yapı malzemesi
alanı için bu kuruluşun görevlendirmesini iptal eder ve
konu hakkında Komisyonu ve Diğer Üye Devletleri
bilgilendirir.
Madde 31

Teknik değerlendirme kuruluşlarının
koordinasyonu
1.
Teknik Değerlendirme Kuruluşları teknik
değerlendirmeye ilişkin işleri yürütmek üzere bir birlik
kurar.
2.
Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği,
Avrupa Topluluklarının genel bütçelerinde
uygulanacak Finansal Düzenlemeye ilişkin (AT,
Euratom) 1605/2002 Sayılı Konsey Tüzüğünün
uygulanmasına ilişkin ayrıntılı esasları belirleyen 23
Aralık 2002 tarihli (AT, Euratom) 2342/2002 tarihli
Komisyon Tüzüğünün 162. Maddesinin anlamı
çerçevesinde genel Avrupa menfaati amacını güden bir
1
kuruluş olarak değerlendirilir .
3.
Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine
verilen ayrıcalıklara ilişkin idari ve finansal koşullar ile
ortak işbirliği amaçları, Avrupa Topluluklarının genel
bütçelerinde uygulanacak Finansal Düzenlemeye
ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli (AT, Euratom)
2
1605/2002 Sayılı Konsey Tüzüğüne (Mali Tüzük) ve
(AT, Euratom) 2342/2002 tarihli Tüzüğe uygun bir
şekilde, Komisyon ile ilgili birlik arasında imzalanacak
bir çerçeve ortaklık anlaşmasında tanımlanabilir.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi böyle bir anlaşmanın
yapıldığına ilişkin bilgilendirilir.
4.
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları
Birliği asgari olarak aşağıdaki görevleri yürütür:
(a)
Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının
koordinasyonunu temin etmek ve gerektiğinde diğer
paydaşlar ile istişarede ve işbirliğinde bulunmak,
(b)
Verimliliği teşvik etmek ve sektöre daha iyi
hizmet verilmesinin temin etmek üzere, en iyi
uygulama örneklerinin Teknik Değerlendirme
Kuruluşları arasında paylaşılmasını sağlamak;
(c)
Ek II’de ve 21. maddede belirtilen usullerin
uygulamasını koordine etmek ve bu amaçla bütün
teknik değerlendirme kuruluşlarına gerekli desteği
sağlamak;
(d)
Avrupa Değerlendirme Esaslarını kabul
etmek, onaylamak ve geliştirmek;
(e)
Komisyonu, Avrupa Değerlendirme
Esaslarının hazırlanması ile ilgili her tür sorudan ve Ek
II’de ve 21.maddede belirtilen usullerin açıklanması ile
ilgili her türlü konudan haberdar etmek ve kazanılan
tecrübeler ışığında Komisyon’a iyileştirme tekliflerinde
bulunmak;
(f)
21. maddede ve Ek II’de belirtilen usullere
uygun olarak görevini yerine getirmeyen Teknik
1

ATRG L 357, 31.12.2002, s. 1.

2

ATRG L 248, 16.9.2002, s. 1.

4.4.2011

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

Değerlendirme Kuruluşu ile ilgili her türlü gözlemi,
Komisyon’a ve ilgili Üye Devlete iletmek;
(g)
Kabul edilmiş Avrupa Değerlendirme Esasları
ve Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin referans
numaralarının umumun erişimine açık olmasını
sağlamak.
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği bu
görevleri yürütmek üzere bir sekreterlik oluşturur.
5.
Üye Devletler, Teknik Değerlendirme
Kuruluşlarının, Teknik Değerlendirme Kuruluşları
Birliğine mali ve insan kaynakları desteği sunmasını
sağlar.

L 88/22
getirilmesi için doğrudan zorunlu olan hazırlama,
izleme, muayene, denetim ve değerlendirme faaliyetleri
ve özellikle çalışmalar, toplantılar, bilgilendirme ve
yayımlama faaliyetleriyle ilgili idari giderleri, bilgi
paylaşımı için gerekli bilişim ağlarıyla ilgili giderler ve
Komisyonun Avrupa Değerlendirme Esaslarının
geliştirilmesi ve uygulanması ve Avrupa Teknik
Değerlendirmelerinin yayımlanması ile ilgili
faaliyetlerde kullanabileceği herhangi bir sair idari ve
teknik yardım giderlerini kapsayabilir.
2.
Komisyon, Birlik politikaları ve mevzuatının
gerekleri ışığında Birlik finansmanı alan Madde
31(4)’te belirtilen görevlerin alakasını değerlendirecek
ve 1 Ocak 2014 itibariyle ve sonrasında her 4 yılda bir
değerlendirmenin sonucunu Avrupa Parlamentosu ve
Konseyini bilgilendirir.

Madde 32
Madde 35

Birlik finansmanı
1.
Birlik finansmanı, Madde 31(4)’te belirtilen
görevlerin yerine getirilmesi için Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliğine hibe edilebilir.
2.
Madde 31(4)’te belirtilen görevlere tahsis
edilen ödenekler, yürürlükteki finansal çerçeve limitleri
dahilinde bütçe otoritesi tarafından her yıl belirlenir.
Madde 33
Finansman düzenlemeleri
1.
Birlik finansmanı, Teknik Değerlendirme
Kuruluşları Birliğine Finansman Tüzüğüne göre
hibelerin verilebileceği Madde 31(4)’te belirtilen
görevleri yürütmeleri için, Teklif verme çağrısı
olmaksızın sağlanır.
2.
Madde 31(4)’te belirtilen Teknik
Değerlendirme Kuruluşları Birliğinin Sekreterlik
faaliyetleri işletme hibeleri esasında finanse edilebilir.
Yenileme durumunda, işletme hibeleri otomatik olarak
azaltılmaz.
3.
Hibe sözleşmeleri, yararlanıcının dolaylı
maliyetlerinin Birliğin genel bütçesinden ayrılan bir
işletme hibesi ile karşılandığı durumlar hariç olmak
üzere, faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin
toplamının azami %10’una kadar yararlanıcının genel
yönetim giderlerinin götürü fiyatlandırılmasına izin
verebilir.
Madde 34
Yönetim ve izleme
1.
Madde 31(4)’te belirtilen görevlerin finanse
edilmesi için bütçe otoritesi tarafından belirlenen
ödenekler ayrıca bu tüzüğün amaçlarının yerine

Birlik finansal menfaatlerinin korunması
1. Komisyon, bu Tüzük çerçevesinde finanse edilen
faaliyetler uygulanırken, Avrupa Topluluklarının
finansal menfaatlerinin korunmasına ilişkin 18 Aralık
1995 tarihli (AT, Euratom) 2988/95 Sayılı Konsey
1
Tüzüğü , Avrupa Topluluklarının mali menfaatlerini
yolsuzluk ve diğer usulsüzlüklere karşı korumak
amacıyla Komisyon tarafından yürütülen yerinde
kontroller ve denetimlere ilişkin 11 Kasım 1996 tarihli
2
(Euratom, AT) 2185/96 sayılı Konsey Tüzüğü ve
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Dairesi (OLAF)
tarafından yapılan soruşturmalara ilişkin 25 Mayıs
1999 tarihli 1073/1999 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
3
Konsey Tüzüğüne uygun bir şekilde, Birliğin finansal
menfaatlerinin, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve
sair yasadışı faaliyetlere karşı önleyici tedbirlerin
uygulanması, etkin kontroller ve uygunsuz bir şekilde
ödenen tutarların geri alınması ve usulsüzlüklerin
tespiti halinde etkin, orantılı ve caydırıcı cezalar
uygulanması suretiyle korunmasını sağlanır.
2.
Bu Tüzük çerçevesinde finanse edilen
faaliyetler için, (AT, Euratom) 2988/95 Sayılı Tüzüğün
1. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük
kavramı, bir Ekonomik aktörün gerekçelendirilmiş
masraf kalemi ile Birlik bütçesi veya yönettiği bütçeleri
halel getirme etkisine sahip herhangi bir ifa veya
ihmalinden kaynaklanan Birlik kanunlarının bir
hükmünün ihlal edilmesi veya sözleşme
yükümlülüğünün herhangi bir ihlali anlamına
gelmektedir.
3.
Bu Tüzükten doğan herhangi bir sözleşme
veya anlaşma, Komisyon veya herhangi bir temsilcisi
tarafından, gerekli olması halinde yerinde
1

ATRG L 312, 23.12.1995, s. 1.

2

ATRG L 292, 15.11.1996, s. 2.

3

ATRG L 136, 31.5.1999, p. 1.
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gerçekleştirilebilecek izleme ve mali denetim ve
Avrupa Sayıştayı tarafından denetimlere imkan veren
hükümler yer alır.

L 88/23
onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşunca
doğrulanması şarttır.

BÖLÜM VI

Madde 37

BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRLER

Mikro işletmelerce basitleştirilmiş usullerin
kullanımı

Madde 36
Uygun Teknik Belgelerin Kullanımı
1. İmalatçı ürün tipini tanımlarken, tip testini veya tip
hesaplamasını aşağıda ifade edilenler için uygun teknik
belgeler ile değiştirebilir:
(a)
Komisyon Kararı veya ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak, test
veya hesap yapmaksızın ya da ilave test veya hesap
yapmaksızın belirli bir performans seviyesi veya sınıfı
sağladığı kabul edilen ürünlerden piyasaya arz
edilenlerin bir veya birkaç temel karakteristiği için;
(b)
Başka bir imalatçı tarafından üretilmiş ve ilgili
uyumlaştırılmış standarda uygun olarak halihazırda test
edilmiş başka bir yapı malzemesinin ürün tipine
karşılık gelerek piyasaya imalatçı tarafından arz
edilmiş, bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan
yapı malzemesi, Bu şartlar sağlandığında, imalatçı bu
diğer ürünün test sonuçlarının tamamına veya bir
kısmına karşılık gelen performans değerlerini beyan
etmekten sorumludur. İmalatçı sadece bu test
sonuçlarının doğruluğunu, güvenilirliğini ve
değişmezliğini sağlamaktan sorumlu olan diğer
imalatçının onayını aldıktan sonra bu imalatçıdan
sağlanan test sonuçlarını kullanabilir; veya
(c)
Bir uyumlaştırılmış teknik şartname
kapsamında ve daha evvel ilgili uyumlaştırılmış teknik
şartnameye uygun temel karakteristiklerinin bir veya
birkaçı için bir sistem veya bileşeni test etmiş olan ve
bu tür bir sistemin veya bileşenin tedarikçisi tarafından
verilen kesin talimatları izleyerek gerektiği gibi monte
eden imalatçı tarafından piyasaya arz edilen
bileşenlerden oluşmuş bir yapı malzemesi Bu şartlar
sağlandığında, imalatçı kendisine temin edilen bu
sistemin veya bileşenin test sonuçlarının tamamına
veya bir kısmına karşılık gelen performans değerlerini
beyan etmekten sorumludur. İmalatçı, sadece bu test
sonuçlarının doğruluğunu, güvenilirliğini ve
değişmezliğini sağlamaktan sorumlu olan diğer
imalatçının veya tedarikçinin onayını aldıktan sonra bu
imalatçı veya tedarikçiden sağlanan test sonuçlarını
kullanabilir.

Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında yapı
malzemesi imal eden mikro işletmeler, ilgili
uyumlaştırılmış standardın gerekli kıldığı metotlardan
farklı metotlar kullanarak Ek V’teki sistem 3 ve sistem
4 için tip deneylere dayanarak ürün tipinin
tanımlanmasını değiştirebilir. Bu imalatçılar, sistem
3’e dahil yapı malzemeleri için sistem 4’te öngörülen
şartlara uygun olarak da işlem yapabilir. İmalatçı bu tür
basitleştirilmiş usulleri kullandığında, Özel Teknik
Dokümantasyon ile yapı malzemesinin ilgili gereklere
uygunluğunu ve uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen
prosedürler ile uygulamış olduğu usullerin birbirilerine
denk olduğunu göstermelidir.
Madde 38
Diğer basitleştirilmiş prosedürler
1. Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve
münferit olarak üretilmiş veya belirli bir amaca
istinaden sipariş üzerine seri olmayan metodla
üretilmiş yapı malzemeleri ile ilgili olarak, ilgili
sistemin performans değerlendirme kısmı, uygulanan
prosedürün uyumlaştırılmış standartlarda ortaya konan
usullere denkliğini ve ürünün ilgili gerekleri
sağladığını gösteren Özel Teknik Dokümantasyon ile
imalatçı tarafından, Ek V’te belirtildiği gibi,
değiştirilebilir.
2. Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi
ailesine dahil olan herhangi bir malzeme için Ek V’te
düzenlenen şekilde, performans değişmezliğinin
doğrulanması ve değerlendirmesi için uygulanan sistem
1+ veya 1 ise, Özel Teknik Dokümantasyon Ek V’te
bahsedilen bir onaylanmış ürün belgelendirme
kuruluşunca doğrulanması gerekir.
BÖLÜM VII
BİLDİRİM MERCİİ VE ONAYLANMIŞ
KURULUŞLAR
Madde 39
Bildirim

2.
Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi
ailesine dahil olan herhangi bir malzeme için Ek V’te
düzenlenen şekilde, performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması için uygulanan
sistem 1+ veya 1 ise birinci fıkrada bahsedilen Uygun
Teknik Belgelendirme Ek V’te belirtilen şekilde bir

Üye Devletler, bu Tüzüğe göre, performansın
değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması
sürecinde üçüncü taraf görevini yürütmek üzere
yetkilendirdiği onaylanmış kuruluşları Komisyon’a ve
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Diğer Ülkelere bildirir (bundan sonra “onaylanmış
kuruluşlar” olarak anılır).

L 88/24
6.
Bildirim Mercii, görevlerinin gereklerini
olması lazım gelen şekilde yerine getirecek bünyesinde
yeterli sayıda uzman personel bulundurur.

Madde 40
Bildirim mercileri

Madde 42

1.
Üye Devletler Bu Tüzüğün amacına uygun
olarak performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi
ve doğrulanması sürecinde üçüncü taraf görevini
yürütmek üzere yetkilendirdiği kuruluşların
değerlendirme ve bildirim usullerinin belirlenmesinin
ve yerine getirilmesinin sağlanmasından ve 43.
maddeye uygunlukları dahil olmak üzere Onaylanmış
Kuruluşların denetiminden sorumlu olacak bir bildirim
mercii belirler.

Üye Devletler için Bildirim Yükümlülüğü
Üye Devletler, Komisyona, Performansın
değişmezliğinin doğrulanması ve değerlendirmesi
sürecinde üçüncü taraf olarak görevini yürütmek üzere
yetkilendirilmiş kuruluşların bildirimi ve onaylanmış
kuruluşların denetimi ve ayrıca ilgili tüm değişiklikler
ile ilgili izlenen usulleri bildirir.
Komisyon bu bilgileri kamuoyuna duyur.

2.
Üye Devletler birinci fıkrada belirtilen
değerlendirme ve denetim usullerinin (AT) 765/2008
Sayılı Tüzüğe uygun bir şekilde ulusal akreditasyon
kuruluşları tarafından yapılmasına karar verebilir.

Madde 43
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler

3.
Bildirim merciinin, birinci fıkrada belirtilen
değerlendirme, bildirim veya denetim faaliyetlerini,
kamu kurumu olmayan bir kuruluşa devretmesi veya
başka türlü teslim etmesi halinde, bu kuruluş tüzel bir
kişilik olacak ve Madde 41’de belirtilen gereklere kıyas
yoluyla uyar. Buna ilaveten, faaliyetlerden doğan
yükümlülüklerini üstlenmesini sağlayan düzenlemeler
yapar.
4.
Bildirim mercii üçüncü fıkrada belirtilen
kuruluş tarafından gerçekleştirilen görevlerin tam bir
sorumluluğunu üstlenir.
Madde 41
Bildirim mercii ile ilgili gerekler
1.
Bildirim mercii, onaylanmış kuruluşlar
arasında menfaat çatışmasına mahal vermeyecek bir
şekilde tesis edilmelidir.
2.
Bildirim mercii objektiflik ve tarafsızlık
ilkelerine uygun olarak kurulacak ve faaliyetlerini
yürütür.
3.
Bildirim Mercii, değerlendirme işlemini
sürdüren personel dışında uzman kişilerce yürütülen
performansın değişmezliğinin doğrulanması ve
değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluşların
bildirimi ile ilgili her türlü kararı verecek şekilde
yapılandırılır.
4.
Bildirim Mercii, onaylanmış kuruluşlarca
yürütülen faaliyetleri veya ticari veya rekabet esaslı
danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin edemez.
5.
Bildirim Mercii temin edilen bilginin
gizliliğini sağlar.

1.
Onaylanmış Kuruluş, bildirim için bu
maddenin ikinci ve on birinci fıkraları arasında
belirlenen gerekleri sağlamak zorundadır.
2.
Onaylanmış Kuruluş milli mevzuat
çerçevesinde tüzel kişiliğe haiz olarak kurulur.
3.
Onaylanmış Kuruluş, değerlendirmesini
yaptığı yapı malzemesini üreten firma veya işletmeden
bağımsız üçüncü taraf olarak görev yapan bir kuruluş
olmak zorundadır.
Kuruluş değerlendirmesini yaptığı yapı malzemelerinin
tasarımını, üretimini, tedarikini, montajını, kullanımını
veya bakımını taahhüt eden bir meslek birliğine veya
bir ticari birliğe de bağlı bir kuruluş ise, herhangi bir
menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini
gösterdiği sürece onaylanmış kuruluş olarak
değerlendirilebilir.
4.
Performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü
taraf olarak görevini yerine getirmekle sorumlu olan
onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey
yönetimi ve personeli; değerlendirilen yapı
malzemelerini tasarlayan, imal eden, satın alan, monte
eden, kullanan veya sahibi olan kişiler olamayacağı
gibi, bu tarafların temsilcisi de olamaz. Bu durum
malzemelerin şahsi amaçla kullanımını veya
onaylanmış kuruluş faaliyetleri için gerekli olan
değerlendirmesi yapılmış ürünlerin kullanımını
engellemez.
Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sürecinde üçüncü taraf olarak görevini
yerine getirmekle sorumlu onaylanmış kuruluş ve bu
kuruluşun yöneticileri ve diğer personeli; bu ürünlerin
tasarımında, imalatında veya yapımında,
pazarlanmasında, monte edilmesinde, kullanımında
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veya bakımında doğrudan yer alamayacağı gibi, bu
faaliyetleri yürüten tarafların temsilcisi de olamaz.
Onaylanmış kuruluş olarak bildiriminin yapıldığı
faaliyetler ile ilgili bağımsızlığını zedeleyecek herhangi
bir faaliyette bulunamaz. Bu durum özellikle
müşavirlik hizmetleri için geçerlidir.
Onaylanmış Kuruluş, bağlı kuruluşlarının ve
taşeronlarının yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış
olduğu değerlendirmelerin ve doğrulama faaliyetlerinin
gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini
garanti etmek zorundadır.
5.
Onaylanmış Kuruluş ve personeli, çalıştığı
alanda, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sürecinde, üçüncü taraf olarak görevini
yerine getirir ve varmış olduğu hükümler veya
yürüttüğü değerlendirme ve/veya doğrulama
faaliyetlerinin sonuçlarını özellikle mali konular olmak
üzere etkileyebilecek her türlü baskılardan,
teşviklerden ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile
ilgili kişilerden veya zümrelerden bağımsız olarak
gerçekleştirir.
6.
Onaylanmış kuruluşun, bildiriminin yapıldığı
alan ile ilgili olarak Ek V’e göre görevlendirildiği
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sürecinde, bu görevleri kendisi veya
kendi adına başka bir kuruluş yürütse bile, üçüncü
taraf olarak görevini yerine getirme kapasitesine sahip
olması şarttır.
Her bir performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi ve yapı
malzemelerinin her tipi veya kategorisi, temel
karakteristikler ve bildiriminin yapıldığı alanlardaki
görevleri yürütmek için Onaylanmış Kuruluşun;
(a)
Performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü
taraf olarak görevini yerine getirmek üzere teknik
bilgiye ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personele;
(b)
Gerekleştirilen performans değerlendirmesine
göre usullerin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını
garanti eden bu prosedüre ilişkin olarak gereken
beyanlar onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler
ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan
uygun prosedüre ve politikalara;
(c)
Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet
gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu
ürünün karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin
hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin
gerçekleşmesi için gerekli usullere,
Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan faaliyetleri ile
bağlantılı teknik ve idari görevlerin gereklerini yerine
getirmek için lazım gelen imkanlara, sahip bulunması
ve gereken her türlü ekipmanı bulundurması veya
hizmetlere erişim hakkının olması gereklidir.

L 88/25

7.
Kuruluşun bildiriminin yapıldığı faaliyetler ile
ilgili görevleri yürüten personel;
(a)
Kuruluşun bildirim kapsamı dahilinde,
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sürecindeki her türlü üçüncü taraf
görevlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitimi almış,
(b)
Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama
faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan yeterli bilgiyi
ve bu faaliyetleri yürütmek üzere gerekli uzmanlık
vasıflarını haiz;
(c)
Uyumlaştırılmış standartlar ve bu
Yönetmeliğin ilgili hükümlerini kavrayabilecek
bilgilere sahip;
(d)
Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama
faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları
düzenleyebilecek yeterlilikte olması şarttır.
8.
Onaylanmış kuruluşun, ayrıca üst kademe
yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten
personelinin tarafsızlığının garanti edilmesi lazımdır.
Onaylanmış kuruluşun üst kademe yönetiminin ve
değerlendirme görevini yürüten personelinin ücretleri,
gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya
değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.
9.
Onaylanmış kuruluş, sorumluluk milli
kanunlara göre Üye Devlet tarafından üstlenilmemiş
veya Üye Devletin yürütülen değerlendirme ve/veya
doğrulama için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı
sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak
zorundadır.
10.
Onaylanmış kuruluş personeli, Üye Devletin
yetkili idari makamlar ile ilişkili olan işler haricinde,
Ek V’e göre görevlerini yürütürken elde edilen tüm
bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlamak
mecburiyetindedir. Bu bilgiler ile ilgili mülkiyet
hakları korunur.
11.
Onaylanmış kuruluş, ilgili standardizasyon
faaliyetleri ve bu Tüzük uyarınca kurulmuş onaylanmış
kuruluşlar koordinasyon grubunun faaliyetlerine iştirak
veya kuruluşunun değerlendirme usullerinde görev alan
personelini bu faaliyetlerden haberdar eder. Bu
kuruluşun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan idari
kararlar ve doküman genel rehber doküman olarak
kullanılır.
Madde 44
Uygunluk karinesi
İlgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların
kısımlarında ortaya konan kriterlere uygunluğunu
gösteren performansın değişmezliğinin
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değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü
taraf olarak görevini yerine getirmek üzere
yetkilendirilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
referans numarası yayımlanmış olan bir onaylanmış
kuruluşun, 43. maddede ortaya konan gerekleri
kapsayan ilgili uyumlaştırılmış standartlar yürürlükte
olduğu sürece bu gereklere uygun olduğu kabul edilir.

L 88/26
izlenebilirliğinin garanti edilip edilmediğini (b) test
sonuçlarının doğruluğunun sağlanıp sağlanmadığını
değerlendirir.
Madde 47
Bildirim başvurusu

Madde 45
Onaylanmış kuruluşların bağlı kuruluşları ve
taşeronları
1.
Onaylanmış kuruluş, performansın
değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması
sürecinde üçüncü taraf olarak yürüttüğü görev ile
ilişkili belirli görevler için taşeronluk sözleşmesi
yaptığında veya konu ile ilgili bir taşeronluk başvurusu
vaki olduğunda, bağlı kuruluşlarının veya taşeronun
43. maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti
etmesi ve bundan Bildirim Merciini haberdar etmesi
gerekir.
2.
Onaylanmış kuruluş, bütün bağlı kuruluşları
ve taşeronları tarafından yürütülen görevlerin her türlü
sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.
3.
Faaliyetler, ancak müşterinin mutabakatı
halinde bağlı kuruluşlar tarafından yürütülebilir.
4.
Onaylanmış kuruluş, her bir taşeronun veya
bağlı kuruluşun niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili
belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek V’e göre
yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde
Bildirim Merciine sunmak üzere saklar.

1.
Performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek
üzere üçüncü taraf olarak yetkilendirilecek kuruluş,
faaliyet gösterdiği Üye Devletin Bildirim Mercisine
bildirim için başvuruda bulunur.
2.
Başvuruyla birlikte yürütülen faaliyetlerin
tanımı, kuruluşun yetkin olmayı talep ettiği
değerlendirme ve doğrulama usulleri 43. maddede
ortaya konulan gerekleri karşıladığını gösteren bir
akreditasyon sertifikası, mevcut olması halinde, (AT)
765/2008 Sayılı Tüzük çerçevesinde milli akreditasyon
kuruluşu tarafından verilmiş olan akreditasyon belgesi
sunulur.
3.
İlgili kuruluşun bir akreditasyon sertifikası
veremediği hallerde, Madde 43’te belirtilen gereklere
uygunluğunu doğrulamak, tanımak ve düzenli denetimi
için gerekli olan tüm belgesel kanıtları bildirim
merciine sunar.
Madde 48
Bildirim prosedürü
1.
Bildirim Mercii, sadece 43. maddede ortaya
konan gerekleri yerine getiren kuruluşların bildirimini
yapar.

Madde 46
Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test
laboratuarları dışındaki tesislerin kullanılması
1.
Teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli
sebepler olduğu takdirde ve imalatçının isteği üzerine,
onaylanmış kuruluşlar performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden
sistem 1+, 1 ve 3 için Ek V’te bahsedilen testleri
yapabilir veya bu testleri kendi denetimi altında,
imalatçının laboratuarındaki ekipmanı kullanarak
üretimin yapıldığı fabrikada veya imalatçının onayı ile
başka bir test laboratuarının ekipmanını kullanarak
dışarıda yaptırabilir.

2.
Öncelikli olarak Komisyon tarafından
geliştirilen ve yönetilen elektronik bildirim aracını
kullanarak Komisyon ve diğer Üye Devletlere
bildirimde bulunurlar.
İstisna olarak, uygun elektronik aracın mevcut
olmadığı, Ek V’in 3. maddesinde belirtilen durumlar
için, bildirimin fiziksel kopyası kabul edilir.
3.
Bildirim, yürütülen faaliyetlerin her türlü
detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname
referansını ve Ek V’te ortaya konan sistem ile ilgili
olarak kuruluşun yetkili olduğu temel karakteristikleri
ihtiva eder.

Bu tür testleri yürüten Onaylanmış Kuruluşlar,
özellikle kendi akredite test laboratuarlarından uzakta
çalışmak için yetkin olacak şekilde görevlendirilir.

Ancak, Ek V’in 3. maddesinde belirtilen durumlarda,
uyumlaştırılmış teknik şartname referansına gerek
yoktur.

2.
Bu testler yapılmadan önce, test metotlarına
ilişkin gereklerin karşılanıp karşılanmadığı
doğrulayacak ve (a) test ekipmanının gerekli
kalibrasyon sistemine sahip olduğu ve ölçümlerin

4.
Bildirimin, Madde 47(2)’de belirtildiği üzere
bir akreditasyon sertifikasına dayanmadığı hallerde,
bildirim mercii onaylanmış kuruluşun yetkinliğini ve
kuruluşun düzenli olarak denetleneceğini ve Madde
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43’te belirtilen gerekleri karşılamaya devam edeceğini
temin etmek için düzenlemelerin uygulanmakta
olduğunu onaylanan tüm belgesel kanıtları Komisyona
ve diğer Üye Devletlere sağlar.

L 88/27
dosyaların muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri
alır.
Madde 51

5.
İlgili kuruluş, bir akreditasyon sertifikasının
kullanıldığı durumlarda bildirimden sonraki 2 hafta
içinde veya akreditasyon sertifikasının kullanılmadığı
durumlarda bildirimden sonraki 2 ay içinde Komisyon
ve diğer Üye Devletler tarafından itiraz edilmediği
sürece bir onaylanmış kuruluş olarak faaliyetlerine
başlayabilir.
Sadece bu Tüzük çerçevesinde faaliyet gösterebilen
onaylanmış bir kuruluş olarak addedilir.
6.
Bildirim ile ilgili olarak sonradan meydana
gelecek her türlü değişiklik Komisyon ve diğer Üye
Devletlere bildirilir.
Madde 49
Onaylanmış kuruluşlar listesi ve kimlik numaraları
1.
Komisyon, her onaylanmış kuruluş için bir
kimlik numarası verir.
Onaylanmış Kuruluş, çeşitli Birlik mevzuatı
kapsamında bildirimi yapılmış olsa dahi tek bir kimlik
numarası alır.
2. Kendilerine atanan kimlik numaraları ve Komisyon
tarafından özellikle geliştirilen ve yönetilen elektronik
bildirim aracı kullanılarak bildirildikleri faaliyetler
dahil olmak üzere bu Tüzük çerçevesinde onaylanmış
kuruluşların listesini umumi erişime sunar.
Komisyon bu listenin sürekli olarak güncellenmesini
sağlar.
Madde 50
Bildirimde yapılan değişiklikler
1.
Bildirim Mercii, onaylanmış kuruluşun 43.
maddede belirtilen gerekleri artık karşılayamadığını
veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemiş
veya bu konuda bilgilendirilmiş ise, bahsi geçen
gerekleri karşılamak veya yükümlülüklerini yerine
getirmekteki yetersizliğin önemine göre bildirimi
sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder. Komisyon
tarafından özellikle geliştirilen ve yönetilen elektronik
bildirim aracını kullanarak Komisyon ve diğer Üye
Devletlere vakit kaybetmeden bildirimde bulunurlar.
2.
İptal, sınırlandırma veya askıya alma veyahut
onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin durdurulması
halinde, bildirimde bulunan ilgili Üye Devlet, bu
kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir
onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi ve

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi
1.
Komisyon, onaylamış kuruluşun yeterliliği
veya onaylanmış kuruluşun tabi olduğu gerekleri ve
sorumluluğu yerine getirdiği hususlarında şüpheye
düştüğü veya böyle bir şüphenin kendisine sunulduğu
her durumda araştırma başlatır.
2.
Komisyonun talebi üzerine bildirime esas olan
veya yeterliliğinin idamesi ile ilgili olarak Onaylanmış
Kuruluşa ait tüm bilgiler Üye Devlet tarafından
Komisyona iletilir.
3.
Komisyon, araştırma sürecinde elde edilen
önemli bilgilerin gizlilik içerisinde işleme konulduğunu
garanti eder.
4.
Komisyon’un onaylanmış kuruluşun gerekleri
karşılamadığını veya bundan böyle karşılamayacağını
belirlemesi halinde Üye Devleti, gerekirse bildirimin
iptal edilmesi de dahil olmak üzere gerekli düzeltici her
türlü tedbirin alınmasını sağlar.
Madde 52
Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin
mükellefiyetleri
1.
Onaylanmış kuruluşlar, Ek V’te belirtilen
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sistemlerine uygun olarak üçüncü taraf
faaliyetlerini yürütür
2.
Performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması, imalatçı tarafından
şeffaflık içerisinde ve ekonomik aktörler için gereksiz
ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak
yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ettiği işin
büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon
yapısını, söz konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve
üretim sürecinin hacmini ve özelliğini dikkate alarak
faaliyetlerini yürütür.
Bu süreçte onaylanmış kuruluş, bu Tüzüğe göre ürün
için gerekli görülen zorluk derecesini ve inşaat
işlerinde istenen bütün temel gereklerin yerine
getirilmesinde ürünün oynadığı rolü dikkate alır
3.
Onaylanmış kuruluş, imalat tesislerinin
başlangıç muayenesi ve fabrika üretim kontrolü
sürecinde, imalatçının imal ettiği ürüne ilişkin
performansın değişmezliğini sağlamadığını tespit ettiği
takdirde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri
alınması ister ve bahsi geçen imalatçıya ilişkin belge
düzenlemez.
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L 88/28
Madde 55

4.
Onaylanmış kuruluş, imal edilen bir ürünün
performansının değişmezliğinin doğrulanmasını
amaçlayan denetleme faaliyetleri sırasında artık yapı
malzemesinin tip ürün performansı ile aynı
performansı sağlamadığını tespit ettiği takdirde,
imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbiri
almasını ister veya gereken hallerde belgesini askıya
alır veya iptal eder.
5.
Düzeltici tedbirler alınmadığı veya alınan
tedbirler istenen etkiyi göstermediği takdirde,
onaylanmış kuruluş, duruma göre her türlü belgeyi
tahdit eder, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
Komisyon, 39. Madde uyarınca onaylanmış kuruluşlar
arasında uygun bir koordinasyon ve işbirliğinin hayata
geçirilmesini ve bir onaylanmış kuruluşlar grubu
şeklinde uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Üye Devletler, onaylanmış kuruluşlarının, doğrudan
veya temsilcileri vasıtasıyla bu grubun çalışmalarına
katılmasını temin eder veya onaylanmış kuruluşların
temsilcilerinin bundan haberdar edilmiş olmalarını
temin eder.

Madde 53

BÖLÜM VIII

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin
mükellefiyetleri

PİYASA GÖZETİM, DENETİM VE KORUMA
PROSEDÜRLERİ

1.
Onaylanmış kuruluşlar, aşağıdaki hususlar
hakkında bildirim merciine bildirimde bulunur:
(a)
Sertifikaların reddedilmesi, tahdit edilmesi,
askıya alınması veya iptal edilmesi;
(b)
Bildirimin amacına veya şartlarına etki eden
her tür hallerde;
(c)
Yürütülmekte olan performansın
değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama
faaliyetlerine ve bunların her ikisine ilişkin piyasa
gözetimi ve denetimi yetkililerince istendiğinde;
(d)
Talep edildiğinde, taşeronluk ve sınır ötesi
faaliyetleri de ihtiva edecek şekilde bildirimleri
kapsamında yürütülen performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine göre
yürütülen üçüncü taraf görevleri ve yürütülmekte olan
her türlü faaliyeti.
2.
Onaylanmış Kuruluş, aynı uyumlaştırılmış
teknik şartname kapsamındaki yapı malzemelerine
ilişkin performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi
ve doğrulanması ile ilgili olumsuz sonuçları ve isteğe
bağlı olarak da olumlu sonuçlara ilişkin gerekli
bilgileri, bu Tüzüğe göre performansın değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine uygun
olarak bildirimi yapılmış, benzer üçüncü taraf
görevlerini yürüten diğer kuruluşlara temin eder.

Madde 56
Risk teşkil eden yapı malzemelerine ilişkin
prosedürler
1.
Bir Üye Devletin Piyasa gözetim ve denetim
yetkililerinin (AT) 756/2008 Sayılı Tüzüğün 20.
Maddesi uyarınca harekete geçtiği takdirde veya bir
uyumlaştırılmış standart kapsamında olan veya
hakkında Avrupa Teknik Değerlendirmesi
oluşturulmuş bir yapı malzemesinin beyan edilen
performansı sağlayamadığı ve bu Tüzük kapsamındaki
yapı işleri için temel gerekleri karşılamasında risk
oluşturduğunda, piyasa gözetim ve denetim yetkilileri,
söz konusu ürünlere ilişkin olarak bu Tüzükte belirtilen
gerekleri kapsayan bir değerlendirmede bulunur. İlgili
ekonomik aktörler, gerektiğinde, piyasa gözetim ve
denetim yetkilileri ile işbirliği yapar.
Bu değerlendirme sırasında, piyasa gözetim ve denetim
yetkilileri, yapı malzemesinin bu Tüzükte belirtilen
gerekleri yerine getirmediğine karar verir ise,
gecikmeksizin ilgili ekonomik aktörlerden malzemeyi
ilgili gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile
uyumlu hale getirebilmek için gereken düzeltici
tedbirlerin alınmasını sağlar veya piyasada
bulunmasının engellenmesi veya risk türüne uygun ve
makul bir sürede geri çekilmesini sağlar.
Piyasa gözetim ve denetim yetkilileri, müdahil
onaylanmış kuruluşu konuya ilişkin olarak
bilgilendirir.

Madde 54
Deneyim paylaşımı
Komisyon, bildirim politikasından sorumlu olan Üye
Devletlerin milli mercileri arasında deneyim
paylaşımının düzenlenmesi için gerekli altyapıyı
sağlar.

(AT) 765/2008 Sayılı Tüzüğün 21. Maddesi, bu
fıkranın ikinci bendinde belirtilen tedbirler hakkında da
uygulanır.
2.
Piyasa gözetim ve denetim yetkililerinin
uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını
değerlendirdiği hallerde, değerlendirmenin sonuçlarına
ve ekonomik aktörlerin alması gereken tedbirlere
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ilişkin olarak, piyasa gözetim ve denetim yetkilileri,
Komisyon’u ve diğer Üye Devletleri ile bilgilendirir.
3.
Ekonomik aktör, Birlik genelinde kendisi
tarafından piyasada bulundurulan bütün yapı
malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin
alınmasını sağlar.
4.
İlgili ekonomik aktör, birinci fıkranın 2.
paragrafında belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici
tedbirleri almadığı takdirde, piyasa gözetim ve denetim
yetkilileri yapı malzemesinin ülkede piyasaya arzını
yasaklayan veya sınırlayan her türlü geçici tedbiri alır
veya yapı malzemesinin piyasada bulunmasını engeller
veya malzemeyi geri çeker.
Piyasa gözetim ve denetim yetkilileri gecikmeksizin
Komisyon ve Üye Devletleri söz konusu tedbirler
hakkında bilgilendirir.
5.
Dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler, var olan
bütün detayları, özellikle uygunsuz yapı malzemesinin
tanımlanması için gerekli olan verileri, yapı
malzemesinin menşeini, iddia edilen uygunsuzluğu ve
ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği
yanında ekonomik aktörce ileri sürülen savunmaları da
ihtiva eder. Bilhassa, piyasa gözetimi ve denetimi
yetkilileri, uygunsuzluğun;
(a)
Malzemenin beyan edilen performansı veya
bu Tüzükte belirtilen yapı işleri için temel gerekleri
karşılayamamasına;
(b)
Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya
Özel Teknik Dokümantasyondaki eksikliklere, bağlı
olup olmadığını belirtir.
6.
Prosedürü başlatan Üye Devlet dışındaki diğer
Üye Devletler, gecikmeksizin, ilgili yapı malzemesinin
uygunsuzluğu ile ilgili olarak alınan her türlü önlem ve
tasarruflarındaki herhangi bir ek bilgiyi ve bildirilen
ülke tedbiri konusunda uyuşmazlık halinde, itirazlarını
Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirir.
7.
4. fıkrada belirtilen bilginin alınmasına
müteakip 15 iş günü içinde, ilgili yapı malzemesine
ilişkin Üye Devlet tarafından alınan geçici önleme
karşı bir Üye Devlet veya Komisyon tarafından
herhangi bir itirazın yapılmadığı durumlarda, bu önlem
onaylanmış varsayılır.
8.
Üye Devletler ilgili yapı malzemesine ilişkili
olarak, piyasalarından ürünün geri çekilmesi gibi
uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeden alınmasını
sağlar.

L 88/29
1.
56. Maddenin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında belirtilen usulün tamamlanması üzerine,
bir Üye Devlet tarafından alınan önleme karşı bir
itirazların yapıldığı veya Komisyonun bir milli tedbirin
Birlik mevzuatına aykırı olduğunu addetmesi
durumlarında, Komisyon gecikmeksizin Üye Devletler
ve ilgili ekonomik aktör(ler) ile istişareleri başlatacak
ve milli tedbiri değerlendirir. Bu değerlendirmenin
sonuçlarını temel alarak Komisyon tedbirin doğru olup
olmadığına karar verir.
Komisyon bu kararını tüm Üye Devletlere ve ilgili
ekonomik aktör(ler)e bildirir.
2.
Milli tedbirin doğru addedilmesi halinde, tüm
Üye Devletler uygunsuz yapı malzemesinin
piyasalarından çekilmesini sağlamak için gerekli
tedbirleri alır ve bunları Komisyona bildirir. Milli
tedbirin doğru olmadığı addedilmesi halinde, ilgili Üye
Devlet, tedbiri geri çeker.
3.
Milli tedbirin doğru olduğu addedildiği ve
yapı malzemesinin uygunsuzluğunun Madde
56(5)(b)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlarındaki
eksikliklerden kaynaklanması halinde, Komisyon ilgili
Avrupa standardizasyon kuruluş veya kuruluşlarına bu
durumu bildirecek ve konuyu 98/34/AT Sayılı
Direktifin 5. Maddesi uyarınca oluşturulan Komitenin
huzuruna getirir. Bu Komite, ilgili Avrupa
standardizasyon kuruluş veya kuruluşlarına danıştıktan
sonra görüşünü gecikmeden bildirir.
Milli tedbirin doğru olduğu addedildiği ve yapı
malzemesinin uygunsuzluğunun Madde 56(5)(b)’de
belirtilen Avrupa Değerlendirme Esası veya Özel
Teknik Dokümantasyondaki eksikliklerden
kaynaklanması halinde, Komisyon konuyu Yapı Daimi
Komitesinin huzuruna sunacak ve buna müteakip
uygun tedbirleri alır.
Madde 58
Sağlık ve güvenlik için risk teşkil eden yapı
malzemelerinin uygunluğu
1.
56. maddenin birinci fıkrasına göre
gerçekleştirilen değerlendirme sonunda, bir Üye
Devletin yapı malzemesi bu Tüzüğe uygun olmasına
rağmen, insan sağlığı ve güvenliği veya kamu yararını
koruma açısından yapı işleri için temel gerekleri yerine
getirmesinde mevzuat çerçevesinde bir risk arz ettiğini
tespit eder ise; Üye Devlet öngörülen riskin mahiyeti
ile münasip olarak, ürün piyasaya arz edilmiş ise
piyasada bulunmasını engelleyecek veya makul bir
sürede geri çekilmesi sebebiyle riske mahal
vermeyecek şekilde ilgili ekonomik aktörün bahsedilen
ürün ile ilgili bütün uygun tedbirleri almasını sağlar.

Madde 57
Birlik koruma usulü

2.
Ekonomik aktör, Birlik genelinde kendisi
tarafından piyasada bulundurulan bütün yapı
malzemelerine ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin
alınmasını sağlar.
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3.
Üye Devlet, Komisyon’u ve diğer Üye
Devletleri derhal bilgilendirir. Söz konusu
bilgilendirme, mevcut bütün detayları, özellikle ilgili
yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan
verileri, malzemenin menşeini ve tedarik zincirini,
ilgili riskin niteliğini ayrıca ülkede alınan tedbirin
süresini ve niteliğini ihtiva eder.
4.
Komisyon, gecikmeden Üye Devletler ve ilgili
ekonomik aktör(ler) ile istişareye başlar ve alınan milli
tedbirleri değerlendirir. Bu değerlendirmenin
sonuçlarını temel alarak Komisyon tedbirin doğru olup
olmadığına karar verir ve gerektiğinde uygun tedbirler
önerir.
5.
Komisyon bu kararını tüm Üye Devletlere ve
ilgili ekonomik aktör(ler)e bildirir.
Madde 59
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üzere, bu Tüzüğün amaçlarını yerini getirmek için,
aşağıdaki görevler Madde 62 ve 63’te belirtilen
koşullara tabi olarak Madde 61’e göre Komisyon’a
devredilmiştir:
(a)
3. ve 6. arası Maddelere göre imalatçının
malzemesini piyasaya arz ettiğinde kullanım
amaçlarına göre, seviyeleri veya sınıflarına göre veya
bir açıklamada performansını beyan etmesi gerektiği
belirli yapı malzemeleri aileleri dahilindeki temel
karakteristikler veya eşik seviyelerinin belirlenmesi;
(b)
Madde 7’ye göre performans beyanının bir
internet sitesinde elektronik olarak yayımlanmasıyla
ilgili koşullar;
(c)
Yapı malzemesinin beklenen ömrüne veya
yapı işlerinde oynadığı role dayanarak, Madde 11’e
göre piyasaya arz edilmesinden sonra üreticinin teknik
dokümantasyon ve performans beyanını muhafaza
etmesi gerektiği sürede değişiklik yapılması;

Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk
1.
56. maddede belirtilen şartlara aykırı
olmamak şartı ile bir Üye Devlet aşağıda belirtilen
durumları tespit ettiğinde, ilgili ekonomik aktörün söz
konusu uygunsuzluğu gidermesi gerekir:

(d)
Madde 20 hükümlerine uygunluğu veya
Madde 2’deki usullerin uygulanmasını temin etmek
için 19. maddenin üçüncü fıkrasına göre Ek II’de
değişikliklerin yapılması ve gerektiği hallerde ek usul
kurallarının benimsemesi;

(a)
8. ve 9. maddeleri ihlal ederek CE
işaretlemesinin iliştirilmesi;

(e)
Ek III, Ek IV tablo 1 ve Ek V 5’in teknik
gelişmelere göre adapte edilmesi;

(b)
Gerektiği halde, 8. maddenin ikinci fıkrası
uyarınca, CE işaretlemesinin iliştirilmemesi;

(f)
Madde 27(1)’e uygun bir şekilde, performans
sınıflarının, teknik gelişmelere yanıt vermek için
oluşturulması ve adapte edilmesi;

(c)
5. maddede belirtilen şartlara aykırı olmamak
şartı ile, gerektiği halde, 4. madde uyarınca,
performans beyanının hazırlanmaması;
(d)
4, 6 ve 7. maddeler uyarınca performans
beyanının hazırlanmaması;
(e)
Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya
hiç bulunmaması.
2.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
uygunsuzluk devam ettiğinde, Üye Devlet yapı
malzemesinin piyasada bulunmasının kısıtlanmasına
veya yasaklanmasına ilişkin uygun tedbiri alır veya bu
malzemenin piyasada bulunmasını engeller veya
piyasadan geri çekilmesini sağlar.
BÖLÜM IX
SON HÜKÜMLER
Madde 60

(g)
Yapı işlerinin temel gereklerinin yerine
getirilmesini tehlikeye atmaması kaydı ile, Madde
27(5)’e uygun bir şekilde deney ile veya ilave deneysiz
olarak belirli bir performans seviyesi veya sınıfının bir
yapı malzemesi tarafından karşılandığının varsayılacağı
koşullar;
(h)
Madde 28’e göre belirli bir malzeme veya
belirli bir ürün ailesi veya belirli bir temel
karakteristikle ilgili olarak Madde 28’e uygun bir
şekilde ve aşağıdaki bentlerde belirtilen hususlara
uygun bir şekilde performans değişmezliğini
değerlendirme ve doğrulama sistemlerinin adapte
edilmesi, oluşturulması ve revizyonu:
(i)
Yapı işlerinin temel gerekleriyle ilgili olarak
malzeme veya temel karakteristiklerin oynadığı rolün
önemi;
(ii)

malzemenin niteliği;

(iii)
Malzemenin beklenen ömrü boyunca temel
karakteristiklerinin değişebilirliğinin etkileri ve

Devredilmiş görevler
Özellikle yapı malzemelerini piyasada bulundurmakla
ilgili kısıtlamaları kaldırmak ve önüne geçmek olmak

(iv)
olma.

Malzemenin imalatındaki kusurlara eğilimli
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Madde 61
Yetki Devri
1.
Madde 60’da belirtilen devredilmiş görevlere
karar verme yetkisi 24 Nisan 2011’den itibaren 5 yıllık
bir süre için Komisyona verilmiştir. Komisyon 5 yıllık
süre sona ermeden en geç 6 ay öncesinde devredilmiş
yetkiye ilişkin bir rapor hazırlar. Yetki devri, Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Madde 62’ye göre iptal
etmediği sürece, eş süreler için otomatik olarak uzatılır.
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Devredilmiş görev, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
itiraz etmeyeceklerine ilişkin niyetlerini Komisyona
bildirmesi halinde bu sürenin sona ermesinden önce
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacak ve
yürürlüğe girer.
3.
Avrupa Parlamentosunun veya Konseyinin 1.
paragrafta belirtilen sürede devredilmiş bir göreve
itiraz etmesi halinde, devredilmiş görev yürürlüğe
girmez. İtirazda bulunan kurum devredilmiş göreve
itirazda bulunma gerekçelerini belirtir.
Madde 64

2.
Devredilmiş bir görevi, kabul ettikten hemen
sonra, Komisyon Parlamento ve Konseye eş zamanlı
olarak bildirir.
3.
Madde 62 ve 63’e yer alan koşullara tabi
olarak, Devredilmiş görevleri oluşturma yetkisi
Komisyona verilmiştir.

Komite
1.
sunar.

Yapı Daimi Komitesi, Komisyona yardım

2.
Bu fıkraya atıfta bulunulduğu hallerde,
1999/468/AT Sayılı Kararın 3. ve 7. Maddeleri
uygulanır.

Madde 62
Yetki Devri İptali
1.
Madde 60’ta belirtilen yetki devri, Avrupa
Parlamentosu veya Konseyi tarafından herhangi bir
zamanda iptal edilebilir.
2.
Yetki devrinin iptal edilmesine yönelik bir
karar almak için bir iç prosedür başlatmış olan kurum,
iptale tabi olan devredilmiş yetki ve iptalin
gerekçelerini belirterek nihai karar alınmadan önce
makul bir süre içinde diğer kurumları ve Komisyonu
bilgilendirmeye çalışır.
3.
İptal kararı, bu kararda belirtilen yetki devrine
son verir. Derhal veya ilgili belgede belirtilen daha
sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Halihazırda
yürürlükte olan devredilmiş görevlerin geçerliliğini
etkilemez. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde
yayınlanır.

3.
Üye Devletler, Yapı Daimi Komitesi
üyelerinin görevlerini, özellikle CE işaretlemesi
edinme usulleriyle ilişkili olarak, menfaat
çatışmasından kaçınacak bir şekilde yerine
getirebilmelerini sağlar.
Madde 65
Yürürlükten Kaldırma
1.
89/106/AT Sayılı Direktif yürürlükten
kaldırılmıştır.
2.
Mülga Direktife yapılan atıflar bu Tüzüğe
yapılmış olarak yorumlanır.

Madde 66
Geçici hükümler

Madde 63
Devredilmiş görevlere itirazlar
1.
Avrupa Parlamentosu veya Konseyi bildirim
tarihinden sonraki 3 aylık süre içinde devredilmiş bir
göreve itiraz edebilir.
Avrupa Parlamentosu veya Konseyin inisiyatifinde bu
süre 3 aya kadar uzatılabilir.
2.
1. fıkrada belirtilen sürenin sona ermesi
üzerine Avrupa Parlamentosu veya Konseyin
devredilmiş göreve itiraz etmemesi halinde, Avrupa
Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacak ve belirtilen
tarihte yürürlüğe girer.

1.
1 Temmuz 2013 tarihinden önce 89/106/AET
Sayılı Direktife uygun bir şekilde piyasaya sürülmüş
olan yapı malzemelerinin bu Tüzüğe uygun olduğu
varsayılır.
2.
İmalatçılar 89/106/AET Sayılı Direktife uygun
bir şekilde 1 Temmuz 2013 öncesi düzenlenmiş olan
bir uygunluk beyanı veya uygunluk sertifikasını esas
alarak bir performans beyanı hazırlayabilir.
3.
89/106/AET Sayılı Direktifin 11. Maddesine
göre 1 Temmuz 2013 tarihinden önce yayımlanan
Avrupa Teknik Onayı Kılavuz İlkeleri, Avrupa
Değerlendirme Esası olarak kullanılabilir.
4.
İmalatçılar ve ithalatçılar, 89/106/AET Sayılı
Direktifin 9. Maddesine göre düzenlenen Avrupa
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Teknik Onaylarını, bu onayların geçerlilik süreleri
boyunca, Avrupa Teknik Değerlendirmeleri olarak
kullanabilir.
Madde 67
Komisyon Tarafından Raporlama
1.
25 Nisan 2014 itibariyle, Komisyon yapı
malzemelerinde tehlikeli madde muhteviyatına ilişkin
özel bilgi ihtiyaçlarını değerlendirecek ve diğer
maddeler için Madde 6(5)’te belirtilen bilgilendirme
mükellefiyetinde olası genişletmeleri değerlendirecek
ve bunları Avrupa Parlamentosu ve Konseye bildirir.
Değerlendirmesinde, Komisyon, diğer şeylerin yanı
sıra, yapı malzemesi kullanan işçilerin ve yapı işleri
kullanıcılarının sağlığı ve güvenliğinin korunmasında
yüksek bir düzey sağlama ihtiyacını, parça veya
materyallerin geri dönüşüm ve/veya yeniden kullanım
gerekleri dahil olmak üzere, dikkate alınır.
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Uygun olması halinde, rapor, Avrupa Parlamentosu ve
Konseye ibrazından sonraki 2 yıl içinde, uygun
mevzuat teklifleri ile takip edilir.
2. 25 Nisan 2016 itibariyle, Komisyon, Üye Devletlerin
yanı sıra ilgili paydaşların, gerektiğinde uygun
tekliflerle birlikte, sağladıkları raporları esas alarak,
Madde 19, 20, 21, 23, 24 ve 37 dahil bu Tüzüğün
uygulanmasına ilişkin bir raporu Avrupa Parlamentosu
ve Konseye sunar.
Madde 68
Yürürlük
Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde
yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girer.
Ancak, 3 ila 28. Maddeler, 36, 37 ve 38. Maddeler, 65
ve 66. Maddeler yanı sıra Ek I, II, III ve V, 1 Temmuz
2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tüzük, Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma uyarınca bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde
doğrudan uygulanır.
Strazburg’da, 9 Mart 2011 tarihinde düzenlenmiştir.

Avrupa Parlamentosu adına
J. BUZEK
Başkan

Konsey Adına
GYORI E.
Başkan
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Ek I
YAPI İŞLERİ İÇİN TEMEL GEREKLER
Yapı işleri, ayrı bölümleri içerisinde ve bir bütün olarak, özellikle işin yaşam döngüsü boyunca müdahil olan insanların
sağlığı ve güvenliğini göz önüne alarak amaçlanan kullanımına uygun olmalıdır. Yapı işleri, ekonomik açıdan makul bir
kullanım süresi için, düzenli bakım yapılma koşulu ile yapı işlerinin temel gereklerini karşılamalıdır.
(1) Mekanik dayanım ve stabilite
Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde
tasarlanıp, yapılmalıdır.
a) Yapılan işin tamamı veya bir kısmının çökmesi,
b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar,
c) Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat ya da
tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,
d) Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmesi.
(2) Yangın durumunda emniyet
Yapı işleri yangın çıkması durumuna göre tasarlanmalı ve inşa edilmelidir:
a) İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır.
b) Yapı işleri içinde yangın ve dumanın oluşması ve yayılması sınırlı olmalıdır.
c) Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır.
d) Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir şekilde terk edebilmesi veya kurtarılabilmesi sağlanmalıdır.
e) Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.
(3) Hijyen, sağlık ve çevre
Yapı işleri, aşağıdaki nedenlerden dolayı, yaşam döngüsü boyunca hijyeni veya işçilerin, oturanların veya komşuların
sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek, tüm yaşam döngüsü ve sonrasında yapımı, kullanımı, yıkımı süresince iklime
ve çevre kalitesine önemli derecede etkisi olmayacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır:
a) Zehirli gaz salımı
b) İç ortama veya dış havaya tehlikeli madde, uçucu organik bileşikler (VOC), sera gazları ve tehlikeli parçacıklar
salınımı
c) Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,
d) Yer altı sularına, deniz sularına, yeryüzü sularına ve toprağa tehlikeli maddelerin sızması
e)İçme sularına tehlikeli maddelerin veya içme suyu üzerinde başka olumsuz etkisi olan maddelerin sızması
f) Atık su boşaltma aksaklığı, baca gazlarının salınımı ya da katı veya sıvı atıkların bertarafına ilişkin aksaklık
g) Yapı işlerinin bazı kısımlarında veya iç yüzeylerinde rutubet oluşması.
(4) Kullanımda erişebilirlik ve güvenlik
Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması, hırsızlık ve patlama
sonucu yaralanma gibi kabul edilemeyecek kaza ve hasar risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp,
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yapılmalıdır. Özellikle yapı işleri engelliler için erişebilir ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak
tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
(5) Gürültüye karşı koruma
Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda
uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek seviyede tutulacağı bir şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
(6) Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
Yapı işleri ve yapı işlerinde kullanılan ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve
ikamet edenlerin durumlarını dikkate alarak daha az enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Yapı
işleri ayrıca yapımı ve sökümü süresince mümkün olan en az enerjiyi kullanarak enerji verimliliğini sağlamalıdır.
(7) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
Yapı işleri, doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliğini ve aşağıdaki hususları dikkate alarak tasarlanmalı,
yapılmalı ve yıkılmalıdır:
a)Yıkımdan sonra yapı işlerinin, malzemelerinin ve bölümlerinin yeniden kullanımı veya geri dönüşümü,
b) Yapı işlerinin dayanıklılığı,
c) Yapı işlerinde çevreye uyumlu ham madde ve ikincil maddelerin kullanımı.
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EK II
AVRUPA DEĞERLENDİRME ESASI KABUL EDİLME PROSEDÜRÜ
(1) Avrupa Teknik Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Talep
İmalatçılar bir yapı malzemesi için Teknik Değerlendirme Kuruluşuna (TDK), Avrupa Teknik Değerlendirmesine
ilişkin talepte bulunduğunda ve imalatçı ile Teknik Değerlendirme Kuruluşunun (TDK) ticari gizlilik ve güvenirlilik
anlaşması imzaladığı durumda, imalatçı aksi şekilde karar almadıkça, malzemeyi, malzemenin kendisi tarafından
öngörülen kullanımını ve uygulamayı istediği fabrika üretim kontrolüne ilişkin detayları içeren teknik dosyayı, sorumlu
Teknik Değerlendirme Kuruluşuna sunar.
(2) Sözleşme
21. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yapı malzemeleri için, teknik dosyanın ulaşmasından sonraki bir
ay içersinde, Avrupa Teknik Değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi için imalatçı ve sorumlu Teknik Değerlendirme
Kuruluşu arasında, Avrupa Teknik Değerlendirmesinin hazırlanması için çalışma programını tanımlayan ve
aşağıdakileri de içeren sözleşme akdedilir:
– Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği’ndeki çalışma yapısı,
– Söz konusu ürün alanı için belirlenen Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğinde oluşturulacak çalışma
grubunun oluşumu,
– Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının koordinasyonu.
(3) Çalışma Programı
İmalatçıyla olan sözleşme akdinden sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, Avrupa Değerlendirme
Esasının hazırlanması için çalışma programı, yürütme programı ve değerlendirme programı hakkında Komisyonu
bilgilendirir. Avrupa Değerlendirme Esasına ilişkin talebin ulaşmasını takip eden üç ay içersinde bu söz konusu iletişim
gerçekleştirilir.
(4) Avrupa Değerlendirme Esası Taslağı
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, sorumlu Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından koordine edilen
çalışma grubu aracılığıyla Avrupa Değerlendirme Esası taslağını sonuçlandırır ve Komisyonun çalışma programından
haberdar olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ilgili taraflara bu taslağı iletir.
(5) Komisyonun Katılımı
Bir Komisyon temsilcisi, çalışma programının yürütülmesiyle ilgili tüm kısımlara gözlemci olarak katılabilir.
(6) Uzatma ve gecikme
Bu ekin 1 ila 4üncü maddelerinde belirtilen zaman dilimleri ile bağlantılı olan herhangi bir gecikme, çalışma grubu
aracılığıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine ve Komisyona rapor edilir.
Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi için sürenin uzatılması kabul edilirse, bilhassa yapı malzemesinin
performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ile ilgili sisteme ilişkin Komisyon kararının
bulunmamasına bakılarak veya yeni deney metodunun geliştirilmesi ihtiyacına bakılarak, bu sürenin uzatılması
Komisyon tarafından belirlenir.
(7) Avrupa Değerlendirme Esasının kabulü ve değişiklikleri
Sorumlu Teknik Değerlendirme Kuruluşu, Avrupa Değerlendirme Esasına ilişkin taslağını, on beş gün içersinde karşılık
vermesi gereken imalatçıya iletir. Bundan sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği aşağıda ifade
edilenleri yapar:
a) Eğer uygulanabilirse, imalatçının değerlendirmesinin nasıl dikkate alındığına ilişkin imalatçıyı bilgilendirir,
b) Avrupa Değerlendirme Esası taslağını kabul eder ve
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c) Kopyasını Komisyona gönderir.
Komisyon taslağın ulaşmasından itibaren on beş gün içinde Avrupa Değerlendirme Esası taslağındaki incelemelerini,
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine bildirirse, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği yorum
yapma fırsatından sonra, taslağı buna bağlı olarak değiştirir ve benimsenen Avrupa Değerlendirme Esasının kopyasını
imalatçıya ve Komisyona gönderir.
(8) Nihai Avrupa Değerlendirme Esasının Yayımlanması
Kabul edilip onaylanan Avrupa Değerlendirme Esasına dayanarak, sorumlu Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından
ilk Avrupa Teknik Değerlendirmesinin verilmesiyle beraber, söz konusu Avrupa Değerlendirme Esası eğer gerekli ise
kazanılan deneyimlere dayanılarak düzeltilir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, nihai Avrupa
Değerlendirme Esasını kabul eder ve başlığının Birliğin bütün resmi dillerinde yapılmış çevirisi ile birlikte bir kopyasını
referansının yayımlanması için Komisyona gönderir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, malzemenin
CE işareti olana kadar, Avrupa Değerlendirme Esasını elektronik ortam vasıtasıyla hazır bulundurur.
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ANNEX III
DECLARATION OF PERFORMANCE
No.
1.

……..

Ürün tipi kimlik kodu:

2.
Bu yönetmeliğin 11. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya
da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:
3.
İlgili uyumlaştırılmış teknik şartname uyarınca, yapı malzemesinin üretici tarafından öngörülen kullanım
amacı veya amaçları:
4.
Bu yönetmeliğin 11. maddesinin beşinci fıkrası gereğince imalatçının adı, tescilli ticari unvanı
veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi:
5.
Uygulanabildiği durumda, bu yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere haiz yetkili
temsilcinin adı ve iletişim adresi:
6.
Ek V de belirtilen yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması
sistem veya sistemleri:
7.

Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

(mevcut ise Onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası)

sistem altında

uygulanan

(Ek V de belirtilen üçüncü tarafların görevlerinin tanımı)
ve verilen
(performans değişmezliği sertifikası, fabrika üretim kontrolü uygunluk sertifikası, deney/hesaplama raporları- ilgisinden
dolayı)
8.
Hakkında yayımlanmış Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans
beyanında:
(Teknik Değerlendirme Kuruluşunun adı ve kimlik numarası) verilen

(Avrupa Teknik Değerlendirmesi referans numarası)

dayanılarak
(Avrupa Değerlendirme Esası referans numarası)

sistem altında

uygulanan

(Ek V de belirtilen üçüncü tarafların görevlerinin tanımı)

ve verilen
(performans değişmezliği sertifikası, fabrika üretim kontrolü uygunluk sertifikası, deney/hesaplama raporları- ilgisinden dolayı)

9.

Beyan edilen performans

Tabloya ilişkin notlar:
1.
Sütun 1, yukarıda üçüncü fıkrada belirtilen kulanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik
şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.
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2.
Sütun 1’de listelenen ve bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin gereklerine uygun olarak her bir temel karakteristik
için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf olarak veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan
edilen performansı içerir. ‘NPD’ (Performans Belirlenmedi) performansın beyan edilmeyeceği durumlarda
belirtilecektir.
3.

Sütun 1’de listelenen her temel karakteristik için, sütun 3 şunları içerir:

(a)
İlgili uyumlaştırılmış standardın tarihine ilişkin atıf ve gerektiğinde kullanılan Özel ya da Geçerli Teknik
Dokümantasyonun referans numarası;
ya da
(b)
Var olduğu durumlarda, ilgili Avrupa Değerlendirme Esasının tarihine ilişkin atıf ve kullanılan Avrupa Teknik
Değerlendirmesinin referans numarası.
Temel karakteristikler
(Bakınız Not 1)

Performans
(Bakınız Not 2)

Uyumlaştırılmış teknik şartname
(Bakınız Not 3)

Bu yönetmeliğin 37. veya 38. maddeleri uyarınca, Özel Teknik Dokümantasyonun kullanılması durumunda, ürünün
uyduğu gerekler:

10.
Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzeme performansı, 9. maddedeki beyan edilen
performansla uyumludur.
4. maddede belirtildiği üzere performans beyanı, sorumluluğu tamamen imalatçıya ait olması kaydıyla düzenlenir.
İmalatçı için ve onun adına imzalayan:
(adı ve görevi)
(Düzenlendiği yer ve tarih)

(İmza)
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EK IV
MALZEME ALANLARI VE TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN GEREKLER
Tablo 1- Malzeme Alanları

ALAN
KODU
1

MALZEME ALANI
PREKAST NORMAL / HAFİF / OTOKLAVLANMIŞ GÖZENEKLİ BETON MALZEMELER

2

KAPILAR, PENCERELER, PANJURLAR, GİRİŞLER VE İLGİLİ BİNA AKSAMI

3
4

MEMBRANLAR, SIVI/LİKİT UYGULAMALILAR VE TAKIM MALZEMELER DAHİL (SU VE
/ VEYA SUBUHARI KONTROLÜ İÇİN)
ISI YALITIM MALZEMELERİ. KOMPOZİT YALITIM TAKIM MALZEMELERİ / SİSTEMLERİ

5

YAPISAL TAŞIYICILAR. YAPISAL BAĞLANTILAR İÇİN TEL ÇİVİLER

6

BACALAR, BACA KANALLARI VE ÖZEL MALZEMELER

7

ALÇITAŞI MALZEMELER

8

JEOTEKSTİL, JEOMEMBRANLAR VE İLGİLİ MALZEMELER

9

GİYDİRME CEPHE / KAPLAMA/ YAPISAL MACUNLU CAMLAMALAR

10
11

SABİT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN ALARMI / DEDEKTÖRÜ, SABİT YANGIN
SÖNDÜRME, YANGIN VE DUMAN KONTROLÜ VE PATLAMA ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER.)
SIHHİ TESİSAT GEREÇLERİ

12

DOLAŞIM ALANLARI İÇİN YOL İŞARETLEME MALZEMELERİ: YOL DONANIMLARI

13

YAPISAL AHŞAP MALZEMELER / ELEMANLAR VE İLGİLİ AKSAMLAR

14

AHŞAP ESASLI LEVHALAR VE ELEMANLAR

15

ÇİMENTO, YAPI KİRECİ VE DİĞER SU BAZLI BAĞLAYICILAR

16
17

BETON İÇİN GÜÇLENDİRME VE ÖNGERİLME ÇELİKLERİ (VE İLGİLİ AKSAM), ARDGERME
TAKIM MALZEMELERİ
DUVARCILIK VE İLGİLİ ÜRÜNLER. DUVARCILIK BİRİMLERİ, HARÇLAR, İLGİLİ AKSAM

18

ATIK SU MÜHENDİSLİĞİ MALZEMELERİ

19

YER DÖŞEMELERİ

20

YAPISAL METALİK MALZEMELER VE İLGİLİ AKSAMLAR

21

İÇ-DIŞ DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI. İÇ MEKAN BÖLME TAKIM MALZEMELERİ.

22
23

ÇATI KAPLAMALARI, ÇATI IŞIKLIKLARI, ÇATI PENCERELERİ VE İLGİLİ DİĞER AKSAM, ÇATI
TAKIM MALZEMELERİ
YOL YAPIM MALZEMELERİ

24

AGREGALAR

25

YAPISAL YAPIŞTIRICILAR
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ALAN
KODU
26

MALZEME ALANI
BETONA İLİŞKİN MALZEMELER, HARÇ VE SIVALAR

27

MEKAN ISITICI ALETLER

28
29

İNSAN TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS ETMEYEN BORULAR-TANKLAR VE
İLGİLİ AKSAM
İNSAN TÜKETİM İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS EDEN YAPI MALZEMELERİ

30

DÜZ CAM, PROFİLLİ CAM VE CAM BLOK MALZEMELER

31

GÜÇ, KONTROL VE İLETİŞİM KABLOLARI

32

BAĞLANTILAR İÇİN YAPISAL MACUN

33

MONTAJ AKSESUARLARI

34

YAPI TAKIM MALZEMELERİ, BİRİMLERİ, PREFABRİK ELEMANLAR

35

YANGINI DURDURUCU, YANGINI HAPSEDİCİ VE YANGIN KORUYUCU MALZEMELER,
YANGIN GECİKTİRİCİ MALZEMELER
Tablo2- TDK’lar için gerekenler

Yetkinlik
1.Riskleri analiz etme

Yetkinliğin Açıklaması
Belirlenmiş / derlenmiş teknik bilgi
yokluğunda, yenilikçi yapı malzemelerinin
kullanımı için olası riskleri ve yararları yapı
işlerinde kullanımı esnasında
performanslarını göze alarak tanımlama

2.Teknik kriterleri
belirleme

Risk analizi sonuçlarını, uygulanabilir
ulusal gereklerin yerine getirilmesi göz
önüne alınarak yapı malzemelerinin
performans değerlendirmesini yapmayı
sağlayacak teknik kriterlere dönüştürme;
Yapı malzemesinin olası kullanıcıları olarak
yapım sürecine katılanların (imalatçılar,
tasarımcılar, müteahhitler, uygulayıcılar)
ihtiyacı olan teknik bilgiyi temin etme

3.Değerlendirme
metotları belirleme

Mevcut durumu dikkate alarak yapı
malzemelerinin temel karakteristikleri için
performans değerlendirmesinde uygun
metotların(deneyler ve hesaplamalar)
tasarlanması ve doğrulanması

Gerekler
Teknik Değerlendirme Kuruluşu milli
mevzuata göre kurulur ve tüzel kişiliğe
haizdir.
Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemesini
üreten firma veya işletmeden bağımsızdır
ve herhangi bir çıkar gözetmez.
Buna ilaveten, Teknik Değerlendirme
Kuruluşu personeli aşağıda ifade edilen
özelliklere sahip olmalıdır:
(a) objektif olma ve sağlıklı teknik karar
verebilme,
(b) görevlendirileceği ürün alanlarıyla ilgili
Üye Devletteki yürürlükteki yapı mevzuatı
hükümleri ve diğer gerekler hakkında
detaylı bilgiye sahip olma,
(c) inşaat uygulamalarıyla ilgili genel
bilgiye ve görevlendirileceği ürün
alanlarında detaylı teknik bilgiye sahip
olma,
(d) İlgili riskler ve inşaat sürecinin teknik
yönleri hakkında detaylı bilgiye sahip olma,
(e) Görevlendirileceği malzeme alanlarında,
mevcut uyumlaştırılmış standartlar ve deney
metotları hakkında detaylı bilgiye sahip
olma,
(f) Gereken dil becerilerine sahip olma.
Teknik Değerlendirme Kuruluşu
personelinin hizmet bedeli,
değerlendirmelerin sayısına veya bu tür
değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı
olamaz.
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Yetkinlik
4.Özel fabrika üretim
kontrolünün belirlenmesi

Yetkinliğin Açıklaması
Üretim süreci boyunca ürünün
değişmezliğini sağlayan uygun tedbirleri
tanımlamak için söz konusu ürünün üretim
sürecinin anlaşılması ve değerlendirilmesi.

Gerekler
Teknik Değerlendirme Kuruluşunun
personeli fabrika üretim kontrolü ile ilgili
üretim süreçleri ve ürün karakteristiklerine
ilişkin uygun bilgiye sahip olmalıdır.

5. Ürün değerlendirme

Uyumlaştırılmış kriterlere dayanarak
uyumlaştırılmış metotlara göre yapı
malzemelerinin temel karakteristikleri için
performansın değerlendirmesi

Yukarıda yer alan madde 1, 2 ve 3’teki
gereklere ek olarak, bir Teknik
Değerlendirme Kuruluşu görevlendirileceği
malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin
temel karakteristiği için performans
değerlendirmesini yapacak gerekli araç ve
ekipmana ulaşabilmelidir.

6. Genel yönetim

Uygun yönetim metotlarının istikrarlı
uygulanması yoluyla, tutarlılık, güvenilirlik,
tarafsızlık ve izlenebilirliğin sağlaması

Bir Teknik Değerlendirme Kuruluşu:
(a)Yönetim sorumluluğunu yerine
getirdiğini gösteren bir kayda,
(b) önemli bilgilerin gizliliğini sağlamak
için Teknik Değerlendirme Kuruluşu içinde
ve tüm ortaklarıyla bir politikaya ve
destekleyici usullere,
(c) ilgili tüm dokümanların kaydı,
izlenebilirliği, bakımı ve arşivlenmesini
sağlamak için bir doküman kontrol
sistemine,
(d) Yönetim metotlarının uygunluğunun
periyodik aralıklarla gözden geçirilmesini
temin etmek amacıyla iç denetim ve
yönetimin değerlendirilmesine ilişkin bir
mekanizmaya,
(e) itiraz ve şikayetleri objektif olarak ele
alacak bir prosedüre, sahip olmalıdır.
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EK V
PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI
1.PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ
1.1.Sistem 1 +: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki
öğelere dayandırılır:
(a) İmalatçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;
(i) Fabrika üretim kontrolü;
(ii) Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri
(b) Onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans
değişmezlik belgesini verir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dahil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara
dayanarak malzeme tipinin tespiti
(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
(iv) Malzemelerin piyasaya arzından önce numunelerinin rastgele denetlenmesi
1.2. Sistem 1: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki öğelere
dayandırılır:
(a) İmalatçı aşağıda ifade edilenleri getirir;
(i) Fabrika üretim kontrolü;
(ii) Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri
(b) Onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzeme performans değişmezlik
belgesini verir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dahil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara
dayanarak malzeme tipinin tespiti
(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
1.3. Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki
öğelere dayandırılır:
(a) İmalatçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dahil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara
dayanarak malzeme tipinin tespiti
(ii) Fabrika üretim kontrolü;
(iii) Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri
(b) Onaylanmış üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü
uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
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(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
1.4. Sistem 3: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki öğelere
dayandırılır:
(a) İmalatçı fabrika üretim kontrolü yapar;
(b) Onaylanmış test laboratuarı, malzemenin tip testine (numune alma dahil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere
veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespitini yapar.
1.5. Sistem 4:Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki öğelere
dayandırılır:
(a) İmalatçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dahil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara
dayanarak malzeme tipinin tespiti
(ii) Fabrika üretim kontrolü;
(b) Onaylanmış Kuruluşun görevi yoktur.
2. PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASIYLA İLGİLİ
KURULUŞLAR
Yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulamasıyla ilgili kuruluşlar arasında
görevleri bakımından aşağıda ifade edilen şekilde bir ayrım yapılır:
(1) Ürün belgelendirme kuruluşu: yönetimin ve usullerin oluşturduğu kurallara göre ürün belgelendirmeyi yürütmek
üzere gerekli yetki ve sorumluluğu taşıyan, bir kamu veya sivil onaylanmış kuruluş
(2) Fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu: yönetimin ve usullerin oluşturduğu kurallara göre fabrika üretim
kontrolünün belgelendirilmesini yürütmek üzere gerekli yetki ve sorumluluğu taşıyan, bir kamu veya sivil onaylanmış
kuruluş
(3) Deney laboratuarı: Yapı malzemelerinin veya malzemelerin performanslarını veya karakteristiklerini ölçen,
muayene eden, deney yapan, kalibre eden veya belirleyen bir onaylanmış laboratuar.
3. HAKKINDA İLGİLİ BİR UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIF GEREKMEYEN TEMEL
KARAKTERİSTİKLER DURUMUNDA
(1) Yangına tepki
(2) Yangına direnç
(3) Dış yangın performansı
(4) Gürültü emilimi
(5) Tehlikeli madde salınımları

