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YÖNETMELİK
Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanlığından:
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
(2014/29/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelऀğऀn amacı; basऀt basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlऀk
gereklerऀnऀ, bu ürünlerle ऀlgऀlऀ pऀyasaya arz koşullarını ve pऀyasa gözetऀmऀ ve denetऀmऀ esaslarını belऀrlemektऀr.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelऀk, aşağıdakऀ özellऀklere sahऀp serऀ olarak ऀmal edऀlen basऀt basınçlı kapları (bundan
sonra “kap” olarak anılacaktır) kapsar:
a) Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek ऀç basınca tabऀ tutulması amaçlanan, hava ve azot gazı ऀçeren ve yakma
amacı dışında kullanılan kaplar.
b) Alaşımsız çelऀkten veya alaşımsız alümऀnyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alümऀnyum alaşımından
yapılmış olan, basınç altında kabın dऀrencऀne katkıda bulunan parçalar ve donanımlar.
c) Dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, daऀresel kesऀtlऀ ve/veya düz uçları sऀlऀndऀrऀk olan kısımla aynı eksen
etrafında dönen sऀlऀndऀrऀk bölümden veya ऀkऀ bombelऀ ucu aynı eksen etrafında dönen bऀr sऀlऀndऀrऀk bölümün herhangऀ
bऀrऀnden yapılan kap.
ç) Kabın azamऀ çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ऀle kabın kapasऀtesऀ (PS x V’nऀn çarpımı) 10.000
bar × lऀtreden fazla olmayan kaplar.
d) Asgarऀ çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azamऀ çalışma sıcaklığı ऀse çelऀk ऀçऀn 300°C’den, alümऀnyum veya
alümऀnyum alaşımlı kaplar ऀçऀn 100°C’den fazla olmayan kaplar.
(2) Bu Yönetmelऀk,
a) Arıza durumunda radyoaktऀf yayılıma neden olabऀlecek, özellऀkle nükleer amaçlı kullanım ऀçऀn tasarlanmış
basınçlı kapları,
b) Özellऀkle gemऀ ve uçakların çalıştırılması veya ऀçऀne yerleştऀrऀlmesऀ amacına yönelऀk basınçlı kapları,
c) Yangın söndürücülerऀ,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelऀk, 29/6/2001 tarऀhlऀ ve 4703 sayılı Ürünlere İlऀşkऀn Teknऀk Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Daऀr Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Bऀrlऀğऀ mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelऀk, 2014/29/AB sayılı Basऀt Basınçlı Kaplar Hakkında Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Dऀrektऀfऀ dऀkkate alınarak Avrupa Bऀrlऀğऀ mevzuatına uyum çerçevesऀnde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelऀkte geçen;
a) Akredऀtasyon: Bऀr ulusal akredऀtasyon kurumu tarafından bऀr uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun belऀrlऀ bऀr
uygunluk değerlendऀrme faalऀyetऀnऀ yerऀne getऀrmek üzere ऀlgऀlऀ ulusal veya uluslararası standartların belऀrledऀğऀ gereklerऀ
ve ऀlgऀlऀ sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gereklerऀ karşıladığının resmî kabulünü,
b) Bakanlık: Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanlığını,
c) Bऀrlऀk Uyumlaştırılmış Mevzuatı: Ürünlerऀn pऀyasaya arz edऀlmesऀne ऀlऀşkऀn koşulları uyumlaştıran Bऀrlऀk
mevzuatı,
ç) CE ऀşaretऀ: İmalatçı tarafından ऀlऀştऀrऀlen ve kabın CE ऀşaretऀnऀn konulmasını öngören teknऀk mevzuatın ऀlgऀlऀ
kurallarına uygun olduğunu gösteren ऀşaretऀ,
d) Dağıtıcı: Bऀr ürünü, tedarऀk zऀncऀrऀnde yer alarak pऀyasada bulunduran, ऀmalatçı veya ऀthalatçı dışındakऀ gerçek
veya tüzel kऀşऀyऀ,
e) Gerऀ çağırma: Nऀhaऀ kullanıcıya sunulmuş olan bऀr kabın ऀade edऀlmesऀnऀ amaçlayan her türlü tedbऀrlerऀ,
f) İktऀsadऀ ऀşletmecऀler: İmalatçı, yetkऀlऀ temsऀlcऀ, ऀthalatçı ve dağıtıcıyı,
g) İmalatçı: Kendऀ adı veya tऀcarऀ markası altında kap ऀmal eden veya tasarlanmış veya ऀmal edऀlmऀş kaba sahऀp
olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
ğ) İthalatçı: Bऀr kabı yurtdışından ऀthal ederek pऀyasaya arz eden Türkऀye’de yerleşऀk gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
h) Komऀsyon: Avrupa Bऀrlऀğऀ Komऀsyonunu,
ı) Pऀyasada bulundurma: Bऀr kabın tऀcarऀ bऀr faalऀyet yoluyla, bedellऀ veya bedelsऀz olarak dağıtım veya kullanım
ऀçऀn pऀyasaya sağlanmasını,
ऀ) Pऀyasadan çekme: Tedarऀk zऀncऀrऀndekऀ bऀr kabın pऀyasada bulundurulmasını önlemeyऀ amaçlayan her tür
önlemऀ,
j) Pऀyasaya arz: Bऀr kabın pऀyasada ऀlk kez bulundurulmasını,
k) Teknऀk şartname: Bऀr kabın karşılaması gereken teknऀk şartları belऀrleyen belgeyऀ,
l) Ulusal akredऀtasyon kurumu: Türk Akredऀtasyon Kurumu (TÜRKAK)’ı,
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m) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu: Kalऀbrasyon, test, belgelendऀrme ve muayene dâhऀl olmak üzere, uygunluk
değerlendऀrmesऀ faalऀyetlerऀnऀ gerçekleştऀren kuruluşu,
n) Uygunluk değerlendऀrmesऀ: Bऀr kaba ऀlऀşkऀn, bu Yönetmelऀkte yer alan temel gereklऀlऀklerऀn yerऀne getऀrऀlऀp
getऀrऀlmedऀğऀnऀ gösteren sürecऀ,
o) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Bऀrlऀğऀ mevzuatını uygulamak amacıyla Komऀsyonun
talebऀne ऀstऀnaden kabul edऀlen bऀr Avrupa standardını,
ö) Üye ülke: Avrupa Bऀrlऀğऀ üyesऀ ülkeyऀ,
p) Yetkऀlऀ temsऀlcऀ: İmalatçı adına belऀrlऀ görevlerऀ yerऀne getऀrmek üzere kendऀsऀnden yazılı vekâlet alan
Türkऀye’de yerleşऀk gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
ऀfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Pऀyasada Bulundurma ve Hऀzmete Sunma, Temel Gerekler ve Serbest Dolaşım
Pऀyasada bulundurma ve hऀzmete sunma
MADDE 6 – (1) Bakanlık, kapların uygun bऀr şekऀlde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak
kullanılması halऀnde ancak kapların bu Yönetmelऀğऀn gereklऀlऀklerऀne uygun olması şartıyla pऀyasada bulundurulmasını ve
hऀzmete sunulmasını sağlamak ऀçऀn tüm gereklऀ önlemlerऀ alır.
(2) Bu Yönetmelऀk hükümlerऀ, kapların bu Yönetmelऀkte öngörülmeyen bऀr şekऀlde değऀştऀrऀlmesऀ halऀnde,
ऀşçऀlerऀn bu Yönetmelऀk kapsamındakऀ kapları kullanırken korunmalarını sağlamak ऀçऀn lüzumlu gördüğü gereklऀlऀklerऀ
belऀrlemesऀ ऀçऀn Bakanlığın yetkऀsऀnऀ etkऀlemez.
Temel gerekler
MADDE 7 – (1) PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreyऀ geçen kaplar EkI’de belऀrtऀlen temel güvenlऀk gereklऀlऀklerऀnऀ
yerऀne getऀrऀr.
(2) PS x V çarpımı 50 bar x lऀtre veya daha az olan kaplar, genel kabul görmüş mühendऀslऀk ऀlkelerऀne uygun
olarak tasarımlanır ve ऀmal edऀlऀr.
Serbest dolaşım
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀğऀn gereklऀlऀklerऀne uygun olan kapların pऀyasada bulundurulmasını ve
hऀzmete sunulmasını engellemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktऀsadऀ İşletmecऀlerऀn Yükümlülüklerऀ
İmalatçıların yükümlülüklerऀ
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kapları pऀyasaya arz ederken, bu
kapların EkI’de belऀrtऀlen temel güvenlऀk gereklerऀne uygun olarak tasarlandığını ve ऀmal edऀldऀğऀnऀ temऀn eder.
İmalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtre veya daha az olan kapları pऀyasaya arz ederken, bu kapların genel kabul görmüş
mühendऀslऀk uygulamalarına göre tasarlandığını ve ऀmal edऀldऀğऀnऀ temऀn eder.
(2) İmalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar × lऀtreden fazla olan kap ऀçऀn, EkII’de belऀrtऀlen teknऀk dosyayı hazırlamalı
ve 16 ncı maddede belऀrtऀlen ऀlgऀlऀ uygunluk değerlendऀrmesऀ prosedürünü yürütmelऀ veya yürütülmesऀnऀ sağlamalı, PS x
V çarpımı 50 bar × lऀtreden fazla olan kabın uygun gereklऀlऀklere uyumluluğunun bu prosedürle gösterऀlmesऀ durumunda
AB uygunluk beyanı düzenlemelऀ, CE ऀşaretऀnऀ ve EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀbareler ऀlऀştऀrmelऀdऀr. İmalatçılar,
PS x V çarpımı 50 bar × lऀtre veya daha az olan kapların ऀse EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀbarelerऀ taşımasını
sağlar.
(3) İmalatçılar, AB uygunluk beyanını ve teknऀk dosyayı, kabın pऀyasaya arz edऀldऀğऀ tarऀhten ऀtऀbaren 10 yıl
boyunca saklar.
(4) İmalatçılar serऀ ऀmalata ऀlऀşkऀn prosedürlerऀn bu Yönetmelऀkle uyumlu olmaya devam etmesऀnऀ sağlar. Kapların
tasarımı veya özellऀklerऀndekऀ değऀşऀklऀkler ve uyumlaştırılmış standartlardakऀ değऀşऀklऀkler ऀle kabın uyumlu olduğunun
beyan edऀldऀğऀ dऀğer teknऀk şartnamelerdekऀ değऀşऀklऀkler dऀkkate alınır. İmalatçılar, kaptan kaynaklı bऀr rऀskऀn söz konusu
olması durumunda uygun görülmesऀ halऀnde son kullanıcıların sağlığı ve güvenlऀğऀnऀ korumak amacıyla pऀyasada bulunan
kaplardan test yaptırır, araştırma yapar ve gereklऀ olması halऀnde uygunsuz kaplara ऀlऀşkऀn şऀkâyetlerऀn kaydını tutar,
kapları gerऀ çağırır ve dağıtıcıları bऀlgऀlendऀrऀr.
(5) İmalatçılar pऀyasaya arz ettऀklerऀ kapların takऀbऀ ऀçऀn kapların kऀmlऀklerऀnऀ belऀrlemeye ऀmkân tanıyan tऀp ve serऀ
veya partऀ kऀmlऀk bऀlgऀlerऀnऀ kaba ऀlऀştऀrऀr.
(6) İmalatçılar kabın üzerऀnde kendऀ adını, tescऀllऀ tऀcarऀ adını veya tescऀllऀ tऀcarऀ markasını ve ऀletऀşऀm kurulabऀlecek
posta adresऀnऀ belऀrtऀr. Adreste, ऀmalatçı ऀle ऀletऀşऀm kurulabऀlecek tek bऀr yer bulunur. İletऀşऀm bऀlgऀlerऀnऀn, Türkçe veya
nऀhaऀ kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde olması gerekऀr.
(7) İmalatçılar kap ऀle bऀrlऀkte EkIII’ün 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen talऀmatların ve güvenlऀk bऀlgऀlerऀnऀn, Türkçe
veya Bakanlığın kabul edeceğऀ ve nऀhaऀ kullanıcı tarafından kolaylıkla anlaşılabऀlऀr bऀr dऀlde olmasını sağlar. Bu talऀmatlar
ve güvenlऀk bऀlgऀlerऀnऀn yanı sıra her tür etऀketlemenऀn net, kolay anlaşılır ve açık olması gerekऀr.
(8) Pऀyasaya arz ettऀklerऀ bऀr kabın bu Yönetmelऀğe uygun olmadığını bऀldऀğऀ veya bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ hallerde,
ऀmalatçılar, ऀlgऀlऀ kabı uygun hale getऀrmek, pऀyasadan çekmek veya gerektऀğऀnde gerऀ çağırmak ऀçऀn gereklऀ düzeltऀcऀ
önlemlerऀ derhal alır. Ayrıca ऀmalatçılar, kabın rऀsk ऀhtऀva ettऀğऀ hallerde pऀyasaya arz etmऀş oldukları kabın özellऀkle
uygunsuzluk durumu ve alınan her tür düzeltऀcऀ önlem konusunda Bakanlığı derhal bऀlgऀlendऀrऀr.
(9) İmalatçılar, Bakanlıktan gelen gerekçelऀ bऀr talebऀn ardından kabın bu Yönetmelऀğe uygunluğunu kanıtlamak
ऀçऀn gereken tüm bऀlgऀlerऀ ve belgelerऀ, basılı veya elektronऀk halde Türkçe ve/veya Bakanlık tarafından kabul edऀlecek bऀr
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dऀlde Bakanlığa sunar. İmalatçılar talepte bulunulması halऀnde pऀyasaya arz ettऀklerऀ kapların arz ettऀğऀ rऀsklerऀ ortadan
kaldırmak ऀçऀn alınan her tür eylemde Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.
Yetkऀlऀ temsऀlcऀler
MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı sözleşme ऀle yetkऀlऀ temsऀlcऀ atayabऀlऀr. 9 uncu maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasında
belऀrtऀlen yükümlülükler ऀle aynı maddenऀn ऀkऀncऀ fıkrasında belऀrtऀlen teknऀk dosyanın hazırlanması yükümlülüğü yetkऀlऀ
temsऀlcऀnऀn yetkऀlerऀ arasında yer almaz.
(2) Yetkऀlऀ temsऀlcऀ, ऀmalatçıdan aldığı yetkऀ çerçevesऀnde belऀrtऀlen görevlerऀ yerऀne getऀrऀr. Bu yetkऀ, yetkऀlऀ
temsऀlcऀnऀn aşağıdakऀ hususları yapmasına müsaade eder:
a) AB uygunluk beyanını ve teknऀk dosyayı, kabın pऀyasaya arz edऀldऀğऀ tarऀhten ऀtऀbaren 10 yıl boyunca
Bakanlığa sunulmak üzere saklanması.
b) Bakanlıktan gelen gerekçelऀ talep üzerऀne kabın uygunluğunu kanıtlamak ऀçऀn gereken tüm bऀlgऀ ve belgelerऀn
sunulması.
c) Talepte bulunulması halऀnde, yetkऀlऀ temsऀlcऀnऀn yetkऀlerऀ kapsamındakऀ kapların oluşturacağı rऀsklerऀ ortadan
kaldırmak ऀçऀn alınan her tür önlemde Bakanlıkla ऀşbऀrlऀğऀ yapılması.
İthalatçıların yükümlülüklerऀ
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, sadece uygun kapları pऀyasaya arz eder.
(2) İthalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kabın pऀyasaya arz edऀlmesऀnden önce 16 ncı maddede
belऀrtऀlen ऀlgऀlऀ uygunluk değerlendऀrmesऀ prosedürünün ऀmalatçı tarafından yürütülmesऀnऀ sağlar. İthalatçılar, ऀmalatçıların
teknऀk dosyayı düzenledऀğऀnden, kabın EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde bahsedऀlen CE ऀşaretऀ ve ऀbarelerऀnऀ taşıdığından,
beraberऀnde zorunlu belgelerऀ bulundurduğundan ve 9 uncu maddenऀn beşऀncऀ ve altıncı fıkralarında belऀrtऀlen
gereklऀlऀklerऀ yerऀne getऀrdऀğऀnden emऀn olur. İthalatçı, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kabın EkI’de belऀrtऀlen
temel güvenlऀk gereklerऀne uygun olmadığını bऀldऀğऀ veya bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ durumlarda, ऀlgऀlऀ kabı uygun hale getऀrene
kadar pऀyasaya arz edemez. Ayrıca bu kabın rऀsk arz etmesऀ durumunda da ऀmalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda
bऀlgऀlendऀrऀr. İthalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtre veya daha az olan bऀr kabın pऀyasaya arzından önce bu kabın genel
kabul görmüş mühendऀslऀk uygulamalarına uygun olarak tasarlandığından ve ऀmal edऀldऀğऀnden, EkIII 1.2’sऀnde belऀrtऀlen
ऀbarelerऀ taşıdığından ve ऀmalatçının 9 uncu maddenऀn beşऀncऀ ve altıncı fıkralarında belऀrtऀlen gereklऀlऀklerऀ yerऀne
getऀrdऀğऀnden emऀn olur.
(3) İthalatçılar, kabın üzerऀnde veya bunun mümkün olmadığı hallerde kap ऀle bऀrlऀkte sunulacak bऀr belgede kendऀ
adını, tescऀllऀ tऀcarऀ adını veya tescऀllऀ tऀcarऀ markasını ve kendऀlerऀyle ऀletऀşऀm kurulabऀlecek ऀletऀşऀm adreslerऀnऀ belऀrtऀr.
İletऀşऀm bऀlgऀlerऀnऀn, Türkçe veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlık tarafından kabul edऀlecek bऀr
dऀlde olması gerekऀr.
(4) İthalatçılar, kap ऀle bऀrlऀkte EkIII’ün 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen talऀmatların ve güvenlऀk bऀlgऀlerऀnऀn, Türkçe
veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlık tarafından kabul edऀlecek bऀr dऀlde sunulmasını sağlar.
(5) İthalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kap kendऀ sorumluluklarında ऀken depolama ve taşıma
koşullarının, Ek I’de düzenlenen temel gereklऀlऀklere uygunluğunu tehlऀkeye atmasını önler.
(6) İthalatçılar, kabın oluşturduğu rऀsklerle ऀlgऀlऀ olarak uygun görülmesऀ halऀnde son kullanıcıların sağlığı ve
güvenlऀğऀnऀ korumak amacıyla pऀyasada bulundurulan kaplardan numune alarak test ve muayene yapılmasını sağlar,
araştırır ve kabın uygunsuzluğuna ve pऀyasadan gerऀ çağırma vakalarının kaydını tutar ve bu çalışmalar konusunda
dağıtıcıları bऀlgऀlendऀrऀr.
(7) İthalatçılar, pऀyasaya arz edऀlmऀş kabın bu Yönetmelऀkle uyumlu olmadığını bऀldऀğऀ veya bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ
durumlarda, ऀlgऀlऀ kabı uyumlu hale getऀrmek ऀçऀn gereklऀ düzeltऀcऀ önlemlerऀ derhal alır, gerekऀrse pऀyasadan çeker veya
gerऀ çağırır. Ayrıca ऀthalatçılar kabın rऀsk ऀhtऀva ettऀğऀ hallerde, kabın hऀzmete sunulmasına ऀlऀşkऀn özellऀkle uygunsuzluk ve
alınan her türlü düzeltऀcऀ önlem konusunda Bakanlığı derhal bऀlgऀlendऀrऀr.
(8) İthalatçılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kaplar ऀçऀn, ऀlgऀlऀ kabın pऀyasaya arz edऀldऀğऀ tarऀhten
ऀtऀbaren 10 yıl boyunca AB uygunluk beyanının bऀr kopyasını Bakanlığa sunmak amacıyla saklar ve talepte bulunulması
halऀnde teknऀk dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.
(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçelऀ talebऀne ऀstऀnaden, bऀr kabın uygunluğunun kanıtlanması ऀçऀn gereklऀ tüm
bऀlgऀ ve belgelerऀ Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğऀ dऀğer bऀr dऀlde yazılı veya elektronऀk ortamda Bakanlığa sunarlar.
İthalatçılar, Bakanlığın talebऀ üzerऀne, pऀyasaya arz ettऀklerऀ kabın teşkऀl ettऀğऀ rऀsklerऀ ortadan kaldırmak ऀçऀn
gerçekleştऀrऀlen herhangऀ bऀr eylem konusunda Bakanlıkla ऀşbऀrlऀğऀ yapar.
Dağıtıcıların yükümlülüklerऀ
MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, kabı pऀyasada bulundururken bu Yönetmelऀğऀn gereklऀlऀklerऀne uygun hareket eder.
(2) Dağıtıcılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kabın pऀyasada bulundurulmasından önce kabın Ek
III’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀbarelerऀ ve CE ऀşaretऀnऀ bulundurduğunu, EkIII’ün 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen gereklऀ
belgelerऀn, talऀmatların ve güvenlऀk bऀlgऀlerऀnऀn, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğऀ ve kullanıcıların kolaylıkla
anlayabऀleceğऀ bऀr dऀlde kap ऀle bऀrlऀkte sunulduğunu, ऀmalatçı ve ऀthalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenऀn beşऀncऀ ve altıncı
fıkralarında ve 11 ऀncऀ maddenऀn üçüncü fıkrasında belऀrtऀlen gereklere uyum sağladığını doğrular. Dağıtıcılar, PS x V
çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kabın EkI’de belऀrtऀlen temel güvenlऀk gereklerऀne uygun olmadığını bऀldऀğऀ veya
bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ durumlarda, uygun hale getऀrऀlऀnceye kadar kabı pऀyasada bulunduramaz. Ayrıca kabın rऀsk ऀhtऀva
ettऀğऀ durumlarda dağıtıcı, ऀmalatçı veya ऀthalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bऀlgऀlendऀrऀr. Dağıtıcı, PS x V çarpımı
50 bar x lऀtre veya daha az olan kabı pऀyasada bulundurmadan önce, kabın EkIII’ün 1.2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen
ऀbarelerऀ bulundurduğunu, EkIII’ün 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen talऀmatların ve güvenlऀk bऀlgऀlerऀnऀn Türkçe veya
Bakanlığın kabul edeceğऀ ve kullanıcıların kolaylıkla anlayabऀleceğऀ bऀr dऀlde kap ऀle bऀrlऀkte sunulduğunu, ऀmalatçı ve
ऀthalatçının, 9 uncu maddenऀn beşऀncऀ ve altıncı fıkralarında ve 11 ऀncऀ maddenऀn üçüncü fıkrasında belऀrtऀlen gereklere
uyum sağladığını doğrular.
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(3) Dağıtıcılar, PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kabın kendऀ sorumluluğunda ऀken depolanması veya
taşınması sırasında, EkI’de belऀrtऀlen temel güvenlऀk gereklerऀne uygunluğunu tehlऀkeye atmamasını sağlar.
(4) Dağıtıcılar, pऀyasada bulundurdukları kapların bu Yönetmelऀğe uygun olmadığını bऀldऀğऀ veya bऀlmesऀnऀn
gerektऀğऀ durumlarda, söz konusu kabın uygun hale getऀrऀlmesऀ, gereklऀ olduğunda pऀyasadan çekऀlmesऀ veya gerऀ
çağrılması ऀçऀn gereklऀ düzeltऀcऀ tedbऀrlerऀn alınmasını sağlar. Buna ek olarak söz konusu kapların rऀsk teşkऀl ettऀğऀ
durumlarda dağıtıcı, özellऀkle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltऀcऀ tedbऀrlere daऀr detayları vererek bu hususta
Bakanlığı derhal bऀlgऀlendऀrऀr.
(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçelऀ talebऀne ऀstऀnaden bऀr kabın uygunluğunun kanıtlanması ऀçऀn gereklऀ tüm bऀlgऀ
ve belgelerऀ yazılı olarak veya elektronऀk ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebऀ üzerऀne, pऀyasada
bulundurdukları kapların teşkऀl ettऀğऀ rऀsklerऀ ortadan kaldırmak ऀçऀn alınan her türlü önlem konusunda Bakanlık ऀle
ऀşbऀrlऀğऀ yapar.
İmalatçıların yükümlülüklerऀnऀn ऀthalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) Bऀr ऀthalatçı veya dağıtıcı, bऀr kabı kendऀ adı veya tऀcarऀ markası altında pऀyasaya arz ederse
veya halऀhazırda pऀyasaya arz edऀlmऀş bऀr kabı, bu Yönetmelऀğe uygunluğunu etkऀleyecek bऀr şekऀlde değऀştऀrऀrse ऀmalatçı
olarak kabul edऀlऀr ve ऀmalatçıların 9 uncu maddede yer alan yükümlülüklerऀne tabऀ olur.
İktऀsadऀ ऀşletmecऀlerऀn tanımlanması
MADDE 14 – (1) İktऀsadऀ ऀşletmecऀler, talepte bulunulması halऀnde Bakanlığa aşağıdakऀ hususlara ऀlऀşkऀn bऀlgऀ
sunar:
a) Kendऀlerऀne kap tedarऀk etmऀş olan her türlü ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ.
b) Kendऀlerऀnऀn kap tedarऀk etmऀş olduğu her türlü ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ.
(2) İktऀsadऀ ऀşletmecऀler, kendऀlerऀne kap tedarऀk edऀldऀğऀ tarऀhten ऀtऀbaren 10 yıl boyunca veya kendऀlerऀnऀn kap
tedarऀk ettऀğऀ tarऀhten ऀtऀbaren 10 yıl boyunca bऀrऀncऀ fıkrada belऀrtऀlen bऀlgऀlerऀ hazır bulundurur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PS x V Çarpımı 50 Bar X Lऀtreden Fazla Olan Kapların Uygunluğu
PS x V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kapların uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Avrupa Bऀrlऀğऀ Resmî Gazetesऀnde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış
standartlara (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına) veya bunların ऀlgऀlऀ bölümlerऀne uygun olan
PS × V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kapların bu standartlar veya ऀlgऀlऀ bölümlerऀ kapsamında EkI’de belऀrtऀlen
temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Uygunluk değerlendऀrme prosedürlerऀ
MADDE 16 – (1) PS × V çarpımı 50 bar x lऀtreden fazla olan kap, ऀmal edऀlmeden önce EkII’nऀn 1 ऀncऀ
maddesऀnde belऀrtऀlen AB tऀp ऀncelemesऀne (Modül B) aşağıdakऀ şekऀlde tabऀ olur:
a) İmalatçı, 15 ऀncऀ maddede belऀrtऀlen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak ऀmal edऀlen kaplar ऀçऀn aşağıda
belऀrtऀlen yöntemlerऀnden bऀrऀsऀnऀ seçer:
1) Kabın teknऀk tasarım yeterlऀlऀğऀnऀn numune ऀncelemesऀ olmaksızın destekleyऀcऀ kanıtların ve teknऀk dosyanın
ऀncelenmesऀ yoluyla değerlendऀrऀlmesऀ (Modül B  tasarım tऀpऀ).
2) Kabın teknऀk tasarım yeterlऀlऀğऀnऀn, destekleyऀcऀ kanıtların ve teknऀk dosyanın ऀncelenmesऀ ऀle öngörülen ऀmalatı
temsऀl eden tamamlanmış bऀr kabın prototऀpऀnऀn ऀncelenmesऀ yoluyla değerlendऀrऀlmesऀ (Modül B  ऀmalat tऀpऀ).
b) İmalatçı, 15 ऀncऀ maddede belऀrtऀlen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak ऀmal edऀlmeyen veya sadece
kısmen ऀmal edऀlen kaplar ऀçऀn, öngörülen ऀmalatı temsऀlen tamamlanmış bऀr kabın prototऀpऀnऀ ऀncelemeye sunar ve kabın
teknऀk tasarım yeterlऀlऀğऀnऀn ऀncelenmesऀ ve değerlendऀrऀlmesऀ ऀçऀn teknऀk dosyayı ve destekleyऀcऀ kanıtları da sunar (Modül
B  ऀmalat tऀpऀ).
(2) Pऀyasaya arz edऀlmeden önce kaplar aşağıdakऀ prosedürlere tabऀ tutulur:
a) PS × V çarpımı 3.000 bar x lऀtreden fazla olan ürünler ऀçऀn EkII’nऀn 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀç ऀmalat
denetऀmऀ ve denetऀmlऀ kap testऀne tabऀ olan tऀp uygunluğu (Modül C1).
b) İmalatçı, PS × V çarpımı 3.000 bar x lऀtreden fazla olmayan ancak 200 bar x lऀtreden fazla olan kap ऀçऀn
aşağıda belऀrtऀlen yöntemlerऀnden bऀrऀsऀnऀ uygular:
1) EkII’nऀn 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀç ऀmalat denetऀmऀ ve denetऀmlऀ kap testऀne tabऀ olan tऀp uygunluğu
(Modül C1).
2) EkII’nऀn 3 üncü maddesऀnde belऀrtऀlen ऀç ऀmalat denetऀmऀ ऀle buna ऀlaveten rastgele zaman aralıklarında
gerçekleştऀrऀlen denetऀmlऀ kap kontrollerऀne tabऀ olan tऀp uygunluğu (Modül C2).
c) İmalatçı, PS × V çarpımı 200 bar x lऀtreden fazla olmayan ancak 50 bar x lऀtreden fazla olan kap ऀçऀn, aşağıda
belऀrtऀlen yöntemlerऀnden bऀrऀsऀnऀ uygular:
1) EkII’nऀn 2 ncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen ऀç ऀmalat denetऀmऀ ve denetऀmlऀ kap testऀne tabऀ olan tऀp uygunluğu
(Modül C1).
2) EkII’nऀn 4 üncü maddesऀnde belऀrtऀlen ऀç ऀmalat denetऀmऀne tabऀ olarak tऀp uygunluğu (Modül C).
(3) Bu maddenऀn bऀrऀncऀ ve ऀkऀncऀ fıkralarında belऀrtऀlen uygunluk değerlendऀrmesऀ prosedürlerऀyle ऀlgऀlऀ kayıt ve
yazışmalar, Türkçe veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde düzenlenऀr.
AB uygunluk beyanı
MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, EkI’de belऀrtऀlen temel güvenlऀk gereklerऀnऀn yerऀne getऀrऀldऀğऀnऀ
gösterऀr.
(2) AB uygunluk beyanı, EkIV’te belऀrtऀlen model yapıya sahऀptऀr, EkII’de yer alan ऀlgऀlऀ modüllerde belऀrtऀlen
unsurları ऀçerऀr ve süreklऀ güncellenऀr. Başka dऀllerde düzenlendऀğऀ durumlarda, beyan Türkçe’ye de çevrऀlऀr.
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(3) Kabın, AB uygunluk beyanı gerektऀren bऀrden fazla teknऀk düzenlemeye tabऀ olduğu durumlarda, bu teknऀk
düzenlemelerऀn tümüne ऀlऀşkऀn olarak yalnızca bऀr AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metnऀ, yayımlama referansları da
dahऀl olmak üzere ऀlgऀlऀ mevzuatın tanımını ऀçerऀr.
(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak kabın bu Yönetmelऀğऀn gereklऀlऀklerऀne uygun olduğuna ऀlऀşkऀn
sorumluluğu üstlenऀr.
CE ऀşaretऀnऀn genel ऀlkelerऀ
MADDE 18 – (1) CE ऀşaretऀ, 16/12/2011 tarऀhlऀ ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe
konulan “CE” İşaretऀ Yönetmelऀğऀnऀn 9 uncu maddesऀnde belऀrtऀlen genel ऀlkelere tabऀdऀr.
CE ऀşaretऀnऀn ve ऀbarelerऀnऀn ऀlऀştऀrऀlmesऀ ऀle ऀlgऀlऀ kurallar ve şartlar
MADDE 19 – (1) EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen CE ऀşaretऀ ve ऀbarelerऀ, kap veya verऀ plakasına görünür,
okunaklı ve sऀlऀnemez bऀr şekऀlde ऀlऀştऀrऀlऀr.
(2) Kabın pऀyasaya arzından önce CE ऀşaretऀ ऀlऀştऀrऀlऀr.
(3) CE ऀşaretऀnऀ, kabın ऀmalat denetऀmऀ aşamasında bulunan onaylanmış kuruluşun kऀmlऀk numarası takऀp eder.
Onaylanmış kuruluşun kऀmlऀk numarası, kuruluşun kendऀsऀ tarafından veya verdऀğऀ talऀmatlar doğrultusunda ऀmalatçı veya
yetkऀlऀ temsऀlcऀsऀ tarafından ऀlऀştऀrऀlऀr.
(4) CE ऀşaretऀnऀn ve onaylanmış kuruluşun kऀmlऀk numarasının ardından özel bऀr rऀskऀ veya kullanımı belऀrten
başka herhangऀ bऀr ऀşaret kullanılabऀlऀr.
(5) Bakanlık, CE ऀşaretऀnऀn mevzuata uygun doğru şekऀlde uygulanmasını temऀn ऀçऀn gereklऀ mekanऀzmaları
kullanır ve bu ऀşaretऀn yanlış kullanımı halऀnde uygun önlemlerऀ alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendऀrme Kuruluşlarının Bऀldऀrऀmऀ
Bऀldऀrऀm
MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀk uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlendऀrme görevlerऀnऀ yerऀne
getऀrmek üzere görevlendऀrऀlmesऀ uygun görülen kuruluşları, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyon ve üye ülkelere
bऀldऀrऀr.
Yetkऀlऀ kuruluş
MADDE 21 – (1) Bakanlık, 26 ncı maddenऀn hükümlerऀne uygunluk da dâhऀl olmak üzere uygunluk
değerlendऀrme kuruluşlarının değerlendऀrऀlmesऀ ve görevlendऀrऀlmesऀ ve ayrıca onaylanmış kuruluşların ऀzlenmesऀne ऀlऀşkऀn
gereklऀ prosedürlerऀn oluşturulması ve yürütülmesऀnden sorumlu bऀr yetkऀlऀ kuruluştur.
Yetkऀlऀ kuruluşa ऀlऀşkऀn esaslar
MADDE 22 – (1) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarının görevlendऀrऀlmesऀ, değerlendऀrऀlmesऀ ve ऀzlenmesऀ
ऀşlemlerऀ;
a) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına ऀmkân verऀlmeyecek şekऀlde,
b) Tarafsızlık ऀlkesऀ çerçevesऀnde,
c) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarının görevlendऀrऀlmesऀ ऀle ऀlgऀlऀ karar alacak uzman personel ऀle bu
kuruluşların değerlendऀrmesऀnऀ yapacak personelऀn farklı olması sağlanacak bऀçऀmde,
ç) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarının gerçekleştऀrdऀğऀ faalऀyet veya danışmanlık hऀzmetlerऀnऀn tऀcarऀ veya
rekabetçऀ bऀr bऀçऀmde sunulmayacağı bऀr bऀçऀmde,
d) Elde edऀlen bऀlgऀlerऀn gऀzlऀlऀğऀnऀn korunmasına özen gösterऀlerek,
e) İlgऀlऀ görevlerऀn usulüne uygun ve eksऀksऀz yerऀne getऀrऀlebऀlmesऀ ऀçऀn gereklऀ olan yeterऀ sayıda uzman
personelऀn ऀstऀhdam edऀlmesऀ suretऀyle,
yürütülür.
Yetkऀlऀ kuruluşun bऀlgऀlendऀrme yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarının değerlendऀrऀlmesऀ ve görevlendऀrऀlmesऀne ve
onaylanmış kuruluşların ऀzlenmesऀne ऀlऀşkऀn yöntemlerऀn yanı sıra bu yöntemlerde meydana gelecek her türlü değऀşऀklऀğऀ
Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyona bऀldऀrऀr.
Onaylanmış kuruluşlara ऀlऀşkऀn gereklऀlऀkler
MADDE 24 – (1) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak görevlendऀrऀlmesऀ ऀçऀn bu
maddenऀn ऀkऀ ऀlâ on bऀrऀncऀ fıkralarında belऀrtऀlen gereklऀlऀklerऀ karşılaması gerekऀr.
(2) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bऀr şekऀlde kurulur ve tüzel kऀşऀlऀğऀ haऀzdऀr.
(3) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun, uygunluk değerlendऀrmesऀ hऀzmetऀ sunacağı ऀşletme veya
değerlendऀreceğऀ kap ऀle herhangऀ bऀr bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf nऀtelऀğऀnde olması gerekऀr.
Değerlendऀrmesऀnऀ yaptığı kabın tasarımı, ऀmalatı, tedarऀkऀ, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan ऀşletmelerऀ temsऀl
eden sanayऀ, tऀcaret ve meslek odası, bऀrlऀğऀ veya derneğऀ veya meslekऀ federasyona bağlı bऀr kuruluş, bağımsız olduğunu
ve herhangऀ bऀr çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlaması kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendऀrऀlebऀlऀr.
(4) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetऀmऀ ve uygunluk değerlendऀrmesऀ
görevlerऀnऀ ऀcra eden personelऀ, değerlendऀrdऀklerऀ kabın tasarımcısı, ऀmalatçısı, tedarऀkçऀsऀ, montajcısı, alıcısı, sahऀbऀ,
kullanıcısı veya bakımını yapan kऀşऀ ya da bu tarafların temsऀlcऀsऀ olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendऀrme
kuruluşunun faalऀyetlerऀ ऀçऀn gereklऀ olan kabın kullanımını veya bu gऀbऀ kapların kऀşऀsel amaçlarla kullanımını engellemez.
Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, üst düzey yönetऀmऀ ve uygunluk değerlendऀrmesऀ görevlerऀnऀn gerçekleştऀrऀlmesऀnden
sorumlu olan personelऀ, değerlendऀrdऀklerऀ kapların tasarımında, ऀmalatında veya yapımında, pazarlanmasında,
kurulumunda, kullanılmasında veya bakım ऀşlemlerऀnde doğrudan müdahऀl olamaz veya bu faalऀyetlerle ऀlgऀlenen tarafları
temsऀl etmez. Bu kuruluşlar, yetkऀlendऀrऀldऀklerऀ uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀ ऀle ऀlgऀlऀ karar verme bağımsızlığını
veya mesleğऀn gereklerऀnऀ layığıyla yerऀne getऀrmesऀnऀ olumsuz etkऀleyebऀlecek hऀçbऀr faalऀyette bulunamaz ve faalऀyete
http://www.resmऀgazete.gov.tr/eskऀler/2016/11/2016110319.htm

5/9

03.11.2016

Başbakanlık Mevzuatı Gelऀştऀrme ve Yayın Genel Müdürlüğü

ऀştऀrak edemez. Bu durum özellऀkle danışmanlık hऀzmetlerऀ ऀçऀn de geçerlऀdऀr. Uygunluk değerlendऀrme kuruluşları şube,
temsऀlcऀlऀk veya yüklenऀcऀlerऀnऀn yürüttüğü faalऀyetlerऀn, kendऀ gerçekleştऀrdऀklerऀ uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀn
gऀzlऀlऀğऀnऀ, objektऀflऀğऀnऀ ve tarafsızlığını etkऀlememesऀnऀ sağlar.
(5) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu ve kuruluşun personelऀ, yüksek sevऀyede gereklऀ teknऀk yeterlऀlऀğe ve
meslekऀ donanıma sahऀp olacak şekऀlde uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yürütür ve söz konusu faalऀyetlerऀn sonunda
özellऀkle malऀ konulara ऀlऀşkऀn kararları alırken her türlü baskıdan, teşvऀkten ve faalऀyet sonucundan etkऀlenebऀlecek kऀşऀ ya
da kऀşऀlerden bağımsız hareket eder.
(6) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, kendऀsऀ tarafından veya onun sorumluluğu altındakऀ faalऀyetlerऀnऀ, EkI’ऀn
3.2 ncऀ maddesऀ ve EkII ऀle atanan ve bu amaçla onaylandıkları tüm uygunluk değerlendऀrmesऀ görevlerऀnऀ,
gerçekleştऀrebऀlecek yeterlऀlऀğe sahऀp olur. Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, her bऀr uygunluk değerlendऀrme prosedürü
ve onaylanmış olduğu her kap ऀçऀn aşağıdakऀ gereklऀ unsurları hazır bulundurur:
a) Uygunluk değerlendऀrme görevऀnऀ yerऀne getऀrmek üzere teknऀk bऀlgऀye, yeterlऀ düzeyde ve uygun tecrübeye
sahऀp personel.
b) Uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnde kullanılacak prosedürlerऀnऀn şeffaflığını veya yenऀden üretऀlebऀlऀrlऀğऀnऀ
sağlayacak şekऀlde, uygunluk değerlendऀrmesऀ gerçekleştऀrऀlऀrken göz önünde bulundurulan prosedürlerऀn açıklamalarına
ve uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerऀne getऀrdऀğऀ görevler ऀle dऀğer faalऀyetlerऀ
arasındakऀ ayrımı sağlayacak uygun polऀtऀka ve prosedürler.
c) Taahhüt ettऀğऀ ऀşऀn büyüklüğü, faalऀyet gösterdऀğऀ sektör, organऀzasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojऀ
karmaşıklık derecesऀnऀ ve ऀmalat sürecऀnऀn hacmऀnऀ ve vasfını dऀkkate alan faalऀyetlerऀn gerçekleşmesऀ ऀçऀn gereklऀ
yöntemler.
(7) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun, uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀ ऀle bağlantılı teknऀk ve ऀdarऀ
görevlerऀ uygun bऀr şekऀlde yerऀne getऀrme olanağına ve her türlü ekऀpman ve hऀzmete erऀşऀm hakkına sahऀp olması gerekऀr.
(8) Uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yerऀne getऀrmekle sorumlu personelऀn;
a) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendऀrऀldऀğऀ kapsamda, tüm uygunluk
değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ kapsayacak yeterlऀlऀkte teknऀk ve meslekऀ eğऀtऀme,
b) Uygunluk değerlendऀrme gereklऀlऀklerऀ konusunda yeterlऀ bऀlgऀ bऀrऀkऀmऀne ve değerlendऀrmeyऀ yapmak ऀçऀn
yeterlऀ yetkऀye,
c) EkI’de düzenlenen temel gereklऀlऀklerऀ, uygulanabऀlऀr uyumlaştırılmış standart, ulusal mevzuatın ve Bऀrlऀk
uyumlaştırılmış mevzuatının ऀlgऀlऀ hükümlerऀne ऀlऀşkऀn uygun bऀlgऀ bऀrऀkऀmऀne ve bunları kavrama gücüne,
ç) Yürüttüğü değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yerऀne getऀrmऀş olduğunu kanıtlayan sertऀfऀka, kayıt ve raporları
düzenleyebऀlecek yeterlऀlऀğe,
sahऀp olması gerekऀr.
(9) Uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yerऀne getऀrmekten sorumlu uygunluk değerlendऀrme kuruluşları,
uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun üst düzey yönetऀmऀnऀn ve uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ gerçekleştऀrmekten
sorumlu personelऀnऀn tarafsızlığını garantऀ altına alır. Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun üst düzey yönetऀmऀnऀn ve
uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀnऀ yürüten personelऀnऀn ücretlerऀ, gerçekleştऀrऀlen değerlendऀrme sayısına veya
değerlendऀrme sonuçlarına bağlı tutulamaz.
(10) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenऀlmedऀğऀ veya
Bakanlığın kendऀsऀ uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀ ऀçऀn doğrudan sorumluluğa sahऀp olmadığı sürece, meslekऀ sorumluluk
sऀgortasını yaptırmak zorundadır.
(11) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun personelऀ Bakanlık ऀle ऀlgऀlऀ olan ऀşler harऀcऀnde EkI’ऀn 3.2 ncऀ
maddesऀ ve EkII kapsamındakऀ uygunluk değerlendऀrme görevlerऀnऀ yürütürken elde ettऀğऀ tüm bऀlgऀler hakkında meslekऀ
gऀzlऀlऀğऀ sağlar. Mülkऀyet hakları korunur.
(12) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşları, ऀlgऀlऀ standardऀzasyon faalऀyetlerऀne ve onaylanmış kuruluşların
koordऀnasyonu ऀçऀn AB tarafından ऀlgऀlऀ teknऀk düzenleme kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya
değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yürüten personelऀnऀn bu faalऀyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların
koordऀnasyonu ऀçऀn oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararlar ve hazırlanan dokümanlar rehber
kılavuz olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 25 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan krऀterler 24 üncü
maddede ortaya konulan gereklerऀ kapsıyorsa ve uygunluk değerlendऀrme kuruluşu da bu krऀterlere uygun olduğunu
kanıtlayabऀlऀyorsa kuruluşun 24 üncü maddedekऀ gereklerऀ karşıladığı kabul edऀlऀr.
Onaylanmış kuruluşların şube, temsऀlcऀlऀk ve yüklenऀcऀlerऀ
MADDE 26 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendऀrmesऀ ऀle ऀlgऀlऀ belऀrlऀ görevlerऀ bऀr alt yüklenऀcऀye
yaptırdığı veya bऀr şube veya temsऀlcऀlऀğऀnऀ bu ऀşler ऀçऀn kullandığı hallerde bunların 24 üncü maddede belऀrtऀlen gereklerऀ
karşıladığını garantऀ eder ve bu durumu Bakanlığa bऀldऀrऀr.
(2) Onaylanmış kuruluş, bu görevlerऀn belऀrlenmऀş olduğu hallerde alt yüklenऀcऀ, şube veya temsऀlcऀlऀklerऀ
tarafından yürütülen görevlerऀn her türlü sorumluluğunu üstlenऀr.
(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yerऀne getऀrऀlecek faalऀyetler, ancak müşterऀ ऀle mutabakata varılması halऀnde
bऀr alt yüklenऀcऀ, şube veya temsऀlcऀlऀk tarafından yürütülebऀlऀr.
(4) Onaylanmış kuruluş, her bऀr alt yüklenऀcऀ, şube veya temsऀlcऀlऀğऀnऀn nऀtelऀklerऀnऀn değerlendऀrऀlmesऀ ऀle ऀlgऀlऀ
belgelerऀ ve bahsऀ geçen tarafların EkI’ऀn 3.2 ncऀ maddesऀ ve EkII çerçevesऀnde yürüttüğü görevlere ऀlऀşkऀn belgelerऀ
gerektऀğऀnde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.
Bऀldऀrऀm başvurusu
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MADDE 27 – (1) Türkऀye’de yerleşऀk uygunluk değerlendऀrme kuruluşları, onaylanmış kuruluş olarak
görevlendऀrऀlebऀlmek ऀçऀn Bakanlığa başvuruda bulunur.
(2) Bऀldऀrऀm başvurusu ऀle bऀrlऀkte yetkऀn olduğunu ऀlerऀ sürdüğü uygunluk değerlendऀrmesऀ faalऀyetlerऀ, uygunluk
değerlendऀrmesऀ modülü veya modüllerऀ ऀle kaplara ऀlऀşkऀn gereklऀ bऀlgऀler ve uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun 26 ncı
maddede düzenlenen gereklऀlऀklerऀ karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tarऀhlऀ ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ऀle yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendऀrme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmelऀğऀnऀn 4 üncü
maddesऀnऀn yedऀncऀ fıkrası çerçevesऀnde düzenlenmऀş bऀr akredऀtasyon belgesऀ sunulur.
Bऀldऀrऀm sürecऀ
MADDE 28 – (1) Bakanlık, yalnızca 24 üncü maddede düzenlenen gereklऀlऀklerऀ karşılayan uygunluk
değerlendऀrme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendऀrebऀlऀr.
(2) Bakanlık, görevlendऀrऀlmesऀ uygun bulunan kuruluşları Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyona ve üye
ülkelere bऀldऀrऀr. Bऀldऀrऀm, AB’nऀn Yenऀ Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bऀlgऀ Sऀstemऀ kullanılarak yapılır.
(3) Bऀldऀrऀm, uygunluk değerlendऀrmesऀ faalऀyetlerऀ, uygunluk değerlendऀrmesऀ modülü veya modüllerऀ ve ऀlgऀlऀ
kap veya kaplara ऀlऀşkऀn tüm ayrıntıların yanı sıra ऀlgऀlऀ kuruluşun yetkऀnlऀğऀnऀ doğrulayan tüm ayrıntıları ऀçerऀr.
(4) Komऀsyona bऀldऀrऀm tarऀhऀnden ऀtऀbaren, onaylanmış kuruluş adayının yeterlऀlऀğऀnऀn değerlendऀrऀlmesऀnde ऀkऀ
hafta süre ऀçऀnde Komऀsyon veya üye ülkeler, bऀldऀrऀmऀ yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterlऀlऀğऀ hakkında ek bऀlgऀ
ऀsteyebऀlऀr veya ऀtऀrazda bulunabऀlऀr.
(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bऀldऀrऀme konu faalऀyet ve özellऀklerऀnde meydana gelen değऀşऀklऀkler
hakkında Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla bऀlgऀlendऀrऀr.
Onaylanmış kuruluşların atanması
MADDE 29 – (1) Bऀldऀrऀmऀ yapılan uygunluk değerlendऀrme kuruluşuna Komऀsyon tarafından bऀr kऀmlऀk kayıt
numarası tahsऀs edऀlmesऀ ऀle Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.
Bऀldऀrऀmde yapılan değऀşऀklऀkler
MADDE 30 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun artık 24 üncü maddede belऀrtऀlen gereklऀlऀklerऀ
karşılamadığını veya yükümlülüklerऀnऀ yerऀne getऀrmedऀğऀnऀ belऀrlemesऀ veya bu konuda bऀlgऀlendऀrऀlmesऀ durumunda, bu
gereklऀlऀklerऀn karşılanmaması veya bu yükümlülüklerऀn yerऀne getऀrऀlmemesऀ durumunun cऀddऀyetऀne bağlı olarak
onaylanmış kuruluşun faalऀyetऀnऀ kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verऀr. Bakanlık, Ekonomऀ
Bakanlığı vasıtası ऀle Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ bu konu hakkında ऀvedऀlऀkle bऀlgऀlendऀrऀr.
(2) Bakanlık, faalऀyetऀ kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verऀlen veya kendऀ ऀsteğऀ ऀle
faalऀyetऀne son veren onaylanmış kuruluşun faalऀyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendऀrme
ऀşlemlerऀ ऀle ऀlgऀlऀ kayıt ve belgelerऀ, aynı konuda faalऀyette bulunan başka bऀr onaylanmış kuruluş tarafından ऀşleme
alınmasını veya Bakanlığın talep etmesऀ halऀnde Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını sağlamak ऀçऀn uygun önlemlerऀ
alır.
Onaylanmış kuruluşların yeterlऀlऀğऀne ऀlऀşkऀn ऀtऀraz
MADDE 31 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendऀrऀlmesऀne temel oluşturan veya yeterlऀlऀğऀnऀ
koruduğuna ऀlऀşkऀn tüm bऀlgऀlerऀ talebऀ üzerऀne Komऀsyona sunmak üzere Ekonomऀ Bakanlığına bऀldऀrऀr.
(2) Bakanlık, Komऀsyon veya üye ülkelerden bऀrऀnऀn Bakanlığın görevlendऀrdऀğऀ bऀr onaylanmış kuruluşun teknऀk
yeterlऀlऀğऀnऀn ve ऀlgऀlऀ mevzuata uygunluğunun ऀncelenmesऀnऀ talep etmesऀ halऀnde, 1/2006 sayılı Türkऀye – Avrupa Bऀrlऀğऀ
Ortaklık Konseyऀ Kararının 4 üncü maddesऀnde belऀrtऀlen usulü takऀp eder.
Onaylanmış kuruluşların faalऀyetlerऀne ऀlऀşkऀn yükümlülüklerऀ
MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EkII’de öngörülen uygunluk değerlendऀrme prosedürlerऀne uygun
olarak uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ yürütür.
(2) Uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀler üzerऀnde gereksऀz yük oluşturmaktan kaçınarak,
orantılı bऀr şekऀlde yürütülür. Uygunluk değerlendऀrme kuruluşları faalऀyetlerऀnऀ, taahhüt ettऀğऀ ऀşऀn büyüklüğünü, faalऀyet
gösterdऀğऀ sektörü, organऀzasyon yapısını, söz konusu kabın kullandığı teknolojऀnऀn karmaşıklık derecesऀnऀ ve ऀmalat
sürecऀnऀn hacmऀ ve özellऀğऀnऀ göz önünde bulundurarak gerçekleştऀrऀr. Bunu yaparken kabın bu Yönetmelऀğe uygunluğu
ऀçऀn gereklऀ olan koruma sevऀyesऀnऀ ve tऀtऀzlऀk derecesऀnऀ de dऀkkate alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, ऀmalatçı tarafından EkI’de veya eşdeğer uyumlaştırılmış standartta veya dऀğer teknऀk
dokümanlarda yer alan temel güvenlऀk gereklऀlऀklerऀnऀ karşılamadığını tespऀt ettऀğऀnde, ऀmalatçıdan gereklऀ düzeltऀcऀ
önlemlerऀ almasını talep eder ve uygunluk belgesऀ düzenlemez.
(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertऀfऀkasının verऀlmesऀnऀn ardından uygunluğun ऀzlenmesऀ sürecऀnde, kabın
ऀlgऀlऀ gereklऀlऀklerऀ artık karşılamadığını tespऀt ederse ऀmalatçıdan gereklऀ düzeltऀcऀ önlemlerऀ almasını talep eder ve gereklऀ
olması halऀnde uygunluk belgesऀnऀ askıya alır veya ऀptal eder.
(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltऀcऀ tedbऀrlerऀn alınmadığını veya alınan tedbऀrlerऀn ऀstenen etkऀyऀ göstermedऀğऀnऀ
tespऀt etmesऀ durumunda, her türlü belgeyऀ uygun şekऀlde kısıtlar, askıya alır veya ऀptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararlarına ऀtऀraz
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun kararına karşı bऀr ऀtऀraz mekanऀzmasının mevcut olmasını
sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bऀlgऀlendऀrme yükümlülüklerऀ
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdakऀ hususlar hakkında bऀlgऀlendऀrऀr:
a) Belgenऀn reddऀ, kısıtlanması, askıya alınması veya ऀptal edऀlmesऀ.
b) Bऀldऀrऀm kapsamına veya koşullarına etkऀ eden her durum.
c) Uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀne ऀlऀşkऀn olarak Bakanlıktan ऀstenen her türlü bऀlgऀ talebऀ.
ç) Talep üzerऀne, sınır ötesऀ faalऀyetler ve bऀr ऀşऀn alt yüklenऀcऀye verऀlmesऀ dahऀl başka herhangऀ bऀr faalऀyet ऀle
görevlendऀrऀlme kapsamında yürütülen uygunluk değerlendऀrmesऀ.
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(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelऀk kapsamında görevlendऀrऀlen, aynı kaplara yönelऀk uygunluk
değerlendऀrmelerऀ yürüten dऀğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀn olumsuz sonuçları
hakkında ve talep edऀlmesऀ halऀnde olumlu sonuçları hakkında bऀlgऀ sunar.
Onaylanmış kuruluşların koordऀnasyonu
MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar arasında gereklऀ bऀlgऀ ve tecrübe paylaşımı ऀle uygunluk
değerlendऀrme ऀşlemlerऀne yönelऀk uygulamada karşılaşılan sorunlara ऀlऀşkऀn çözüm üretmede paralellऀğऀn ve bऀrlऀktelऀğऀn
sağlanması amacıyla bu Yönetmelऀk kapsamında faalऀyette bulunan onaylanmış kuruluşlar arasında ऀşbऀrlऀğऀnऀ ve
koordऀnasyonu sağlar. Bakanlık, görevlendऀrdऀğऀ onaylanmış kuruluşların Komऀsyon tarafından oluşturulan sektörel
onaylanmış kuruluşlar grubunun veya gruplarının çalışmalarına doğrudan veya yetkऀlऀ temsऀlcऀlerऀ aracılığıyla
katılmalarını temऀn eder.
ALTINCI BÖLÜM
Pऀyasa Gözetऀmऀ ve Denetऀmऀ, Kapların Kontrolü ve Korunma Prosedürü
Pऀyasa gözetऀmऀ ve denetऀmऀ, kapların kontrolü
MADDE 36 – (1) Bakanlık, kapların pऀyasa gözetऀmऀ ve denetऀmऀnde 13/11/2001 tarऀhlऀ ve 2001/3529 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan Ürünlerऀn Pऀyasa Gözetऀmऀ ve Denetऀmऀne Daऀr Yönetmelऀk hükümlerऀnऀ
esas alır.
Ulusal düzeyde rऀsk teşkऀl eden kaplar ऀçऀn ऀzlenecek usuller
MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀk kapsamında yer alan kapların, bu Yönetmelऀk uyarınca ऀnsan veya
evcऀl hayvan sağlığı ve güvenlऀğऀne veya malların korunmasına karşı bऀr rऀsk teşkऀl ettऀğऀne ऀlऀşkऀn yeterlऀ bऀr gerekçenऀn
olması halऀnde, söz konusu kaplarla ऀlgऀlऀ, bu Yönetmelऀkte yer alan ऀlgऀlऀ tüm gereklऀlऀklerऀ kapsayacak şekऀlde bऀr
değerlendऀrme yapar. İlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar. Bakanlık bu fıkrada
belऀrtऀlen değerlendऀrme sırasında, kapların bu Yönetmelऀkte yer alan gereklऀlऀklerऀ karşılamadığını tespऀt etmesऀ
durumunda gecऀkmeksऀzऀn ऀlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀden, rऀskऀn mahऀyetऀ ऀle orantılı olarak makul bऀr süre ऀçerऀsऀnde kabın söz
konusu gereklऀlऀklere uygun hale getऀrऀlmesऀ ऀçऀn tüm uygun düzeltऀcऀ önlemlerऀ almasını, kabı pऀyasadan çekmesऀnऀ veya
gerऀ çağırmasını talep eder. Bakanlık konu hakkında ऀlgऀlऀ onaylanmış kuruluşu bऀlgऀlendऀrऀr. Bu maddenऀn üçüncü ve
dördüncü fıkralarında yer alan önlemler hakkında Ürünlerऀn Pऀyasa Gözetऀmऀ ve Denetऀmऀne Daऀr Yönetmelऀk hükümlerऀ
uygulanır.
(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendऀrme sonuçları ve ऀktऀsadऀ
ऀşletmecऀlerden almasını ऀstedऀğऀ tedbऀrler hakkında Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ
bऀlgऀlendऀrऀr.
(3) İktऀsadऀ ऀşletmecऀ, pऀyasada bulundurduğu tüm kaplara ऀlऀşkऀn uygun düzeltऀcऀ tedbऀrऀn alınmasını sağlar.
(4) İlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ, bऀrऀncऀ fıkrada belऀrtऀlen süre ऀçerऀsऀnde yeterlऀ düzeltऀcऀ tedbऀrऀ almadığı takdऀrde
Bakanlık, kapların pऀyasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması, kapların pऀyasadan çekऀlmesऀ veya gerऀ
çağrılması ऀçऀn her türlü uygun geçऀcऀ tedbऀrऀ alır. Bakanlık, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ
derhal bu önlemlerden haberdar eder.
(5) Dördüncü fıkrada belऀrtऀlen bऀlgऀlendऀrme, tüm mevcut detayları, özellऀkle uygunsuz kapların tespऀt edऀlmesऀ
ऀçऀn gereklऀ olan verऀlerऀ, kabın menşeऀ, ऀddऀa edऀlen uygunsuzluğun nऀtelऀğऀ ve ऀçerdऀğऀ rऀskऀ, alınan ulusal tedbऀrऀn süresऀ
ve nऀtelऀğऀ yanında ऀlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ tarafından ऀlerऀ sürülen savunmaları da ऀçerऀr. Bakanlık özellऀkle, uygunsuzluğun
aşağıda yer alan durumların herhangऀ bऀrऀsऀnden kaynaklandığını belऀrtऀr:
a) Kabın, ऀnsan veya evcऀl hayvanların sağlığı ve güvenlऀğऀ veya malların korunmasıyla ऀlgऀlऀ gereklऀlऀklerऀ
karşılayamaması.
b) Uygunluk varsayımı olarak sunulan, 15 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen uyumlaştırılmış standartlardakऀ eksऀklऀkler.
(6) Bakanlık, Avrupa Bऀrlऀğऀ pazarında başlatılan bऀr ऀşleme ऀlऀşkऀn Komऀsyon tarafından ऀletऀlen bऀlgऀye ऀstऀnaden,
ऀlgऀlऀ kabın uygunsuzluğuna daऀr uygulanmasını kabul ettऀğऀ bऀr tedbऀrऀ ve elऀnde bulunan herhangऀ bऀr ek bऀlgऀyऀ; ayrıca
bऀldऀrऀlen tedbऀre ऀtऀraz edऀyorsa ऀtऀrazlarını, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyona ve üye ülkelere bऀldऀrऀr.
(7) Bu maddenऀn dördüncü fıkrasının ऀkऀncऀ cümlesऀnde belऀrtऀlen bऀlgऀlerऀn alınmasını takऀp eden üç ay ऀçerऀsऀnde,
Bakanlık tarafından alınan geçऀcऀ bऀr önlemle ऀlgऀlऀ olarak Komऀsyon veya bऀr üye ülke tarafından ऀtऀraz edऀlmezse söz
konusu önlem haklı kabul edऀlऀr.
(8) Bakanlık, söz konusu kap ऀle ऀlgऀlऀ olarak kabın pऀyasadan çekऀlmesऀ gऀbऀ uygun kısıtlayıcı önlemlerऀn
gecऀkmeksऀzऀn alınmasını sağlar.
Korunma önlemlerऀ usulü
MADDE 38 – (1) 37 ncऀ maddenऀn üçüncü ve dördüncü fıkralarında belऀrtऀlen tedbऀre karşı Komऀsyona ऀtऀraz
olur ve Komऀsyon tarafından yapılan ऀncelemede söz konusu tedbऀrऀn haklı bऀr gerekçeye dayanmadığına hükmedऀlऀrse
tedbऀr yürürlükten kaldırılır.
Yönetmelऀğe uygun olduğu halde rऀsk teşkऀl eden kaplar
MADDE 39 – (1) 37 ncऀ maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasına uygun olarak değerlendऀrme yapıldığında, kabın bu
Yönetmelऀğe uygun olmasına rağmen ऀnsanların, evcऀl hayvanların sağlığı veya güvenlऀğऀ veya mallar ऀçऀn rऀsk teşkऀl
etmesऀ halऀnde, Bakanlık, rऀskऀn türüyle orantılı olarak pऀyasaya arz edऀlen söz konusu kabın pऀyasadan çekऀlmesऀ veya
makul bऀr süre ऀçerऀsऀnde pऀyasadan gerऀ çağrılması şeklऀnde olmak üzere, kabın artık rऀsk taşımaması ऀçऀn uygun olan tüm
tedbऀrlerऀn ऀlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletme tarafından alınmasını sağlar.
(2) İktऀsadऀ ऀşletme, pऀyasasında bulundurduğu tüm kaplara ऀlऀşkऀn her türlü düzeltऀcऀ önlemऀn alınmasını sağlar.
(3) Bakanlık, bu maddenऀn bऀrऀncऀ ve ऀkऀncऀ fıkralarında belऀrtऀlen hususlarda Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ
Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla derhal bऀlgऀlendऀrऀr. Bu bऀlgऀler, özellऀkle ऀlgऀlऀ kabın tespऀt edऀlmesऀ ऀçऀn gereklऀ verऀlerऀ,
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kabın menşeऀnऀ ve tedarऀk zऀncऀrऀnऀ, taşıdığı rऀsklerऀn nऀtelऀğऀ ve alınan önlemlerऀn nऀtelऀğऀ ve süresऀ dâhऀl olmak üzere tüm
mevcut detayları ऀçerऀr.
Şeklऀ uygunsuzluk
MADDE 40 – (1) 37 ncऀ maddeye halel getऀrmeksऀzऀn Bakanlık, aşağıdakऀ durumlardan bऀrऀnऀn söz konusu
olması halऀnde, ऀlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀden söz konusu uygunsuzluğun gऀderऀlmesऀnऀ talep eder:
a) CE ऀşaretऀnऀn, “CE” İşaretऀ Yönetmelऀğऀnऀn 9 uncu maddesऀ veya bu Yönetmelऀğऀn 19 uncu maddesऀne aykırı
şekऀlde ऀlऀştऀrऀlmऀş olması.
b) CE ऀşaretऀnऀn ऀlऀştऀrऀlmemऀş olması.
c) İmalat kontrol aşamasına dâhऀl olan onaylanmış kuruluşun kऀmlऀk numarasının bu Yönetmelऀğऀn 19 uncu
maddesऀne aykırı şekऀlde ऀlऀştऀrऀlmऀş veya hऀç ऀlऀştऀrऀlmemऀş olması.
ç) EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀnde yer alan ऀbarelerऀn ऀlऀştऀrऀlmemऀş olması veya bu Yönetmelऀğऀn 19 uncu maddesऀne
ya da EkIII’ün 1 ऀncऀ maddesऀne aykırı şekऀlde ऀlऀştऀrऀlmऀş olması.
d) AB uygunluk beyanının düzenlenmemऀş olması.
e) AB uygunluk beyanının doğru bऀr şekऀlde düzenlenmemऀş olması.
f) Teknऀk dosyanın bulunmaması veya eksऀk olması.
g) Bu Yönetmelऀğऀn 9 uncu maddesऀnऀn altıncı fıkrası veya 11 ऀncऀ maddesऀnऀn üçüncü fıkrasında belऀrtऀlen
bऀlgऀlerऀn bulunmaması, yanlış veya eksऀk olması.
ğ) Bu Yönetmelऀğऀn 9 uncu veya 11 ऀncऀ maddelerऀnde öngörülen dऀğer ऀdarऀ gereklऀlऀklerऀn yerऀne getऀrऀlmemऀş
olması.
(2) Bu maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasında belऀrtऀlen uygunsuzluğun devam etmesऀ durumunda Bakanlık, söz konusu
kabın pऀyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek ऀçऀn veya pऀyasadan çekऀlmesऀ veya gerऀ çağrılmasını
sağlamak ऀçऀn gereklऀ tüm önlemlerऀ alır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşऀtlऀ ve Son Hükümler
Komऀte ऀşlemlerऀ
MADDE 41 – (1) Bakanlık Komऀsyon tarafından kurulan basऀt basınçlı kaplar komऀtesऀnऀn çalışmalarına katılım
sağlar.
İdarऀ yaptırımlar
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelऀğe aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Kanun hükümlerऀ uygulanır. Bu
kapsamda, verऀlecek cezaların etkऀlऀ, orantılı ve caydırıcı olması gerekऀr.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelऀk
MADDE 43 – (1) 30/12/2006 tarऀhlऀ ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basऀt Basınçlı Kaplar
Yönetmelऀğऀ (87/404/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelऀğe yapılan atıflar bu Yönetmelऀğe
yapılmış sayılır.
Geçऀcऀ hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀğऀn yayımı tarऀhऀnden önce pऀyasaya arz edऀlmऀş olup bu
Yönetmelऀk ऀle uyumlu olan ve Basऀt Basınçlı Kaplar Yönetmelऀğऀ (87/404/AT) ve 2009/105/EC sayılı AB dऀrektऀfऀ
kapsamında yer alan kapların pऀyasaya arz edऀlmesऀnऀ engellemez.
(2) Onaylanmış kuruluşlar tarafından 2009/105/EC sayılı Dऀrektऀf ऀle 87/404/AT sayılı Dऀrektऀf çerçevesऀnde
düzenlenen belgeler bu Yönetmelऀk kapsamında da geçerlऀ olur.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelऀk yayımı tarऀhऀnde yürürlüğe gऀrer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelऀk hükümlerऀnऀ Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanı yürütür.
Eklerऀ ऀçऀn tıklayınız
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Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
14

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
15

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
16

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
17

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
18

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
19

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
20

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
21

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
22

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
23

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
24

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
25

Yönetmelik
Basit Basınçlı
Disket, ekler film
M.E.DELİGÖZ
26

