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4703 SAYILI KANUN
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4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

• Klasik yaklaşım direktifleri 

4703 SAYILI KANUN
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• Klasik yaklaşım direktifleri 
• Yeni yaklaşım direktifleri
• Genel ürün güvenliği
• Düzenlenmemiş alan

ile ilgili yatay kuralları ortaya koymaktadır.



• Ürünlerin piyasaya arz koşulları
• GÜVENLİ ÜRÜN

•Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri

• Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 

4703 SAYILI KANUN
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• Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 
Onaylanmış kuruluşlarla ilgili hükümler

• Piyasa Gözetimi ve Denetimi

• Ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, 
toplatılması ve bertarafına ilişkin hükümler 



• Piyasaya teknik mevzuata uygun ürün arz
etme yükümlülüğü

• Yeni ürünler

4703 SAYILI KANUN
(Ürünlerin Piyasaya Arz Koşulları)
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• Yeni ürünler
• Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik 
yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi  
hedeflenen
• AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal 
edilen eski ve kullanışmış ürünler

• Piyasaya güvenli ürün arz etme yükümlülüğü



İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, 
hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre 

GÜVENLİ ÜRÜN NEDİR?
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hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre 
ve tüketicinin korunması gibi temel 
gerekler açısından asgari güvenliği 

sağlayan ürün



• Teknik düzenlemeler

• Ulusal veya uluslararası standartlar
• Bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal

ÜRÜN GÜVENLİĞİ İÇİN 
TEMEL ALINAN KRİTERLER
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• Bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal

standartlar

• Mevcut olması halinde AB teknik özellikleri

• Diğer ulusal standartlar

• İyi uygulama kodu

• Bilim ve teknoloji düzeyi

• Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi



• Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya
ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici
işaretini koymak suretiyle kendini üretici
olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi

ÜRETİCİ KİMDİR?
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olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi
• Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, 
üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi
ve/veya ithalatçı
• Ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve
faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi



•Piyasaya güvenli ürün arz etmek
•Piyasaya teknik mevzuata uygun ürün arz etmek
•Tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak 
• Gerektiğinde, piyasaya arz edilen ürünlerden 
numuneler alarak test etmek, şikayetleri 

ÜRETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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numuneler alarak test etmek, şikayetleri 
soruştumak
•Denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar 
etmek
•Ürünlerin toplatılması ve bertarafı için gerekli 
önlemleri almak 
•Ürünle ilgili belgeleri muhafaza etmek



Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri 
ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen 

DAĞITICI KİMDİR
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ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen 
gerçek veya tüzel kişidir.



• Güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz 
etmemek
• Ürünün taşıdığı riskler ve bu risklerden 

DAĞITICININ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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• Ürünün taşıdığı riskler ve bu risklerden 
korunmak için alınması gereken önlemler hakkında 
ilgili taraflara bilgi vermek 



ONAYLANMıŞ KURULUŞLAR

•Yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen 
üçüncü taraf test, muayene veya 
belgelendirme kuruluşlarıdır.
•Ürünün, dizayn veya üretim aşamasında bir 
yeni yaklaşım direktifinde öngörülen temel 
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yeni yaklaşım direktifinde öngörülen temel 
gereklere uygunluğunu teyit eder,
•Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası 
verilir. Bu numaralar AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanır,
•Şeffaf, bağımsız ve tarafsız çalışmalı, 
öngörülen teknik kriterleri yerine getirmelidir.



ONAYLANMIŞ KURULUŞ 
BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

YETKİLİ KURULUŞLAR:
• SANAYİ VE TİCARET 
BAKANLIĞI
• SAĞLIK BAKANLIĞI
• ÇALIŞMA VE S.G. BAKANLIĞI

OK ADAYI
1

3
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• ÇALIŞMA VE S.G. BAKANLIĞI
• BAYINDIRLIK VE İSKAN 
BAKANLIĞI
• TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
• DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

TÜRKAK

2

4

DTM AVRUPA KOMİSYONU

5

6



• Kendi görev alanına giren ürünler itibariyle ilgili 

mevzuatı hazırlamaya ve uygulamaya yetkili kamu 

kuruluşu

Piyasa gözetimi ve denetimi aracılığıyla ilgili 

YETKİLİ KURULUŞLAR
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• Piyasa gözetimi ve denetimi aracılığıyla ilgili 

teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan 

ürünleri tespit eder, gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlar ve ilgililer hakkında yaptırımlar uygular.



4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN

� “Ürünlerin Teknik Mevzuatının Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun”
� Ürünlerin Piyasaya arz koşullarını ,
� Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini,
� Onaylanmış Kuruluşların sorumluluklarını,� Onaylanmış Kuruluşların sorumluluklarını,
� Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak yetkili kuruluşların

sorumluluklarını,
düzenler.
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4703 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE BAKANLIĞIMIZIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

� Üreticilerin, ürünün tüketiciler ve dağıtıcılar açısından azami
güvenlik sağlayacak şekilde üretilmesi için uymaları gereken
kuralları belirlemek,
� Teknik düzenlemesi bulunan ürünlerle ilgili olarak, Piyasaya

arz edilen ürünlerin Yeni Yaklaşım kararnamelerine dönüşen
ulusal yasaların koşullarına uyduğunu denetlemek,
� Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerle ilgili olarak,

zorunlu koşulları sağlamada üretici tarafından esas alınan
kriter veya kriterler çerçevesinde ürünün güvenli olup
olmadığını denetlemek,
� Ürün piyasaya arz edildikten sonra gözetim ve denetim

faaliyetlerini yürütmek,
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“CE” İŞARETİ
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CE İŞARETİ NEDİR?

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu
çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım
Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım
Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup,
ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun
olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme
faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
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CE İŞARETİ

� Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu
gösteren işarettir.

� Uyumlaştırılmış standartlar (düzenlenmiş alan)
kapsamındaki ürünler için kullanılan bir işarettir.
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CE İŞARETİ

� Yönetmeliğe ve ilgili teknik şartnamesine uygun olduğunu 
gösteren TEK işarettir
� Aynı kapsama sahip ulusal zorunlu uygunluk işaretlerinin 

yerini almalıdır
� Köken veya kalite belirten bir marka değildir� Köken veya kalite belirten bir marka değildir
� Üreticiler, karışıklığa yol açmadığı veya üzerini kaplamadığı 

sürece ürünlerinde başka markalar da kullanabilirler
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CE İŞARETİ

� NASIL:
� Görünür
� Okunaklı
� Silinmez

NEREDE:� NEREDE:
� Ürünün üzerine, veya
� Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya
� ambalajına veya
� Yanındaki ticari dokümanlara
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CE İŞARETİ

Üretici bir AT uygunluk beyanı yayınlamalı ve bunun
yanısıra;
� Uygunluk değerlendirme sistemi 1 ve 1+ durumlarında, bir

Onaylanmış Kuruluş tarafından ürüne AT uygunluk belgesi
verilmiş olmalıdır.
Uygunluk değerlendirme sistemi 2 ve 2+ durumlarında, bir� Uygunluk değerlendirme sistemi 2 ve 2+ durumlarında, bir
Onaylanmış Kuruluş fabrika üretim kontrolü için bir uygunluk
belgesi verilmiş olmalıdır.
� Uygunluk değerlendirme sistemi 3 durumunda, bir

Onaylanmış Kuruluş ürünün başlangıç tip deneylerini
onaylamalıdır.
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CE İŞARETİ

ONAYLANMIŞ KURULUŞ VAR İSE;

•TR 1783

•CE İşareti

•AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su
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•TR 1783 •AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su

•Üretici  A.Ş. P.K. 01, İstanbul 
80230
•TR

•03

•001-CPD-055

•Üreticinin Adresi
•CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi

•Sertifika no :
•Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no.

• Malzeme Verisi

•NPD - No Performance Determined

•EN 12345

•80 mm Mineral yün binalar için

•Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı 

•Isı iletkenliği – 0.04 W/mK

•Bükülme gerilme direnci – NPD

•Malzeme 
Standardı



CE İŞARETİ

Onaylanmış Kuruluş Yok İse,

•CE İşareti
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•Üretici  A.Ş. P.K. 01, İstanbul 
80230
•TR

•03

•Üreticinin Adresi
•CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi

• Malzeme Verisi

•NPD - No Performance Determined

•EN 12345

•80 mm Mineral yün binalar için

•Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı 

•Isı iletkenliği – 0.04 W/mK

•Bükülme gerilme direnci – NPD

•Malzeme 
Standardı



UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİUYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

SİSTEM 4

(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı:
Üçüncü alternatif :

(a) Üreticinin görevleri :
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(a) Üreticinin görevleri :
– (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
– (2) Fabrika Üretim Kontrolü

(b) Onaylanmış Kuruluşun Görevleri : -



UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİUYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

SİSTEM 3

(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı:
İkinci alternatif :

(a) Üreticinin Görevleri :
– (1) Fabrika Üretim Kontrolü
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– (1) Fabrika Üretim Kontrolü

(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
– (2) Onaylanmış bir laboratuar tarafından ürünün 

Başlangıç Tip Deneyleri
– (raporlar sadece Onaylanmış Laboratuardan olmalıdır)



UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİUYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

SİSTEM 2+ /2
ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı:
Birinci alternatif :

(a) Üreticinin görevleri :
– (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
– (2) Fabrika Üretim Kontrolü
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– (2) Fabrika Üretim Kontrolü
– (3) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan 

numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri
(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
– (4) Fabrika Üretim Kontrolünün fabrikanın ve Fabrika Üretim 

Kontrolünün bir başlangıç muayenesi temel alınarak belgelendirilmesi
– (5) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri



UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİUYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

SİSTEM 1+ / 1
(i) Onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşunun ürünün uygunluğunu 

belgelendirmesi :
(a) Üreticinin görevleri :
– (1) Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
– (2) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan 
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– (2) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan 
numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri

(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
– (3) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
– (4) Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi
– (5) Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve 

onayı
– (6) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri



“G” İŞARETİ
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G İŞARETİ

� Uyumlaştırılmamış standartlar (düzenlenmemiş alan)
kapsamındaki ürünler için kullanılan ulusal bir işarettir.

� 06.12.2006tarih ve 26368 sayılı resmi gazetede, “Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında OlupMalzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup
CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin
Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ”
yayınlanmıştır.

(Tebliğ No: YİG-15/2006-07)
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G İŞARETİ

� Bu Tebliğ ile CE işaretinin yanı sıra, boşlukta kalan
ürünlere, bunların güvenli ürün olduklarını
simgeleyen ve ulusal olarak kullanılacak olan, “G”simgeleyen ve ulusal olarak kullanılacak olan, “G”
işaretinin iliştirilmesi öngörülmektedir.
� Tebliğ halen 279 ürün için hazırlanmıştır.
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YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİYAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
VE 

PİYASA GÖZETİMİ DENETİMİ
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YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ 

DENETİMİ

























Olumlu
Resen

PGD PLANLAMA Gözle Muayene Doküman Kontrolü

Olumlu
Olumsuz

Olumsuz
Olumsuz

Tahkikat Numune AlmaDeney

Olumlu

Müeyyide 
Uygulaması

PGD  SONUÇ
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