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TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA
UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2018-02)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 10/7/2013 tar�hl� ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeler� Yönetmel�ğ� (305/2011/AB)’n�n 19 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasında tanımlanan tekn�k şartnameler�n
ve 21 �nc� maddes�nde tanımlanan Avrupa Değerlend�rme Esaslarının referans l�steler�n�n yayımlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ� (305/2011/AB) kapsamında, CE �şaret� �l�şt�r�lecek

yapı malzemeler�ne da�r tekn�k şartnameler� ve Avrupa Değerlend�rme Esaslarının referans l�stes�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ�ne (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Avrupa değerlend�rme esasları: Avrupa Tekn�k Değerlend�rmeler�n�n düzenlenmes� amacıyla Avrupa Tekn�k

Değerlend�rme Kuruluşları Organ�zasyonu tarafından kabul ed�l�p onaylanan esasları,
b) Eşvarlık dönem�: İmalatçıların, yapı malzemeler�n� ulusal tekn�k şartnamelere veya uyumlaştırılmış tekn�k

şartnamelere göre p�yasaya arz edeb�lecekler� zaman aralığını,
c) Ulusal tekn�k şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Tekn�k Onayı,
ç) Uyumlaştırılmış tekn�k şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değerlend�rme Esaslarını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tekn�k Şartnameler�n Yayımlanması

Avrupa Değerlend�rme Esaslarının yayımlanması
MADDE 5 – (1) 9/2/2018 tar�hl� AB Resmî Gazetes� (Off�c�al Journal of The European Un�on) C ser�s� 49/55

numara altında yayımlanan ve Kom�syon İşletmeler ve Sanay� Genel Müdürlüğünün �nternet s�tes�nde http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?ur�= ur�serv:OJ.C_.2018.049.01.0055.01.ENG&toc=OJ:C:2018:049:TOC
adres�nde yayımladığı Avrupa Değerlend�rme Esaslarının referans l�stes� Ek-2’de yer almaktadır.

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğde, AB Resmî Gazete’s�nde yayımlanan uyumlaştırılmış tekn�k şartnameler�n ve

Türk Standartları Enst�tüsünce adapte ed�len uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tar�hler�n�,
eşvarlık dönem� başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n� kapsayan l�ste yer almaktadır.

(2) 15/12/2017 tar�hl� AB Resmî Gazetes� (Off�c�al Journal of The European Un�on) C ser�s� 435/41 numara
altında yayımlanan ve Kom�syon İşletmeler ve Sanay� Genel Müdürlüğünün �nternet s�tes�nde http://eur-
lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?ur�=ur�serv: OJ.C_.2017.435.01.0041.01.ENG&toc=OJ:C:2017:435:TOC
adres�nde yayımladığı ve Türk Standartları Enst�tüsünün de adapte ederek 30/3/2018 tar�h�ne kadar yürürlüğe
koyduğu uyumlaştırılmış tekn�k şartnameler�n l�stes� Ek-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebl�ğ�n Ek-1’�ndek� l�stede yer alan uyumlaştırılmış tekn�k şartnameler kapsamındak� yapı
malzemeler�, l�stede bel�rt�len eşvarlık dönem� önces�nde CE �şaret� �l�şt�r�lerek p�yasaya arz ed�lemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönem� �le İlg�l� Hükümler

Eşvarlık dönem�nde yapı malzemeler�n�n değerlend�rme �şlemler� ve p�yasaya arz ed�lme esasları
MADDE 7 – (1) Ulusal b�r tekn�k şartname kapsamındak� b�r yapı malzemes�, bu Tebl�ğ�n Ek-1’�nde

l�stelenen b�r uyumlaştırılmış standart kapsamına g�rd�ğ�nde bu yapı malzemes�n�n performans değ�şmezl�ğ�n�n
değerlend�r�lmes� ve doğrulanması �şlemler�;

a) İlg�l� uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönem� başlangıç tar�h�nden �t�baren ya �lg�l� ulusal standardına ya
da �lg�l� uyumlaştırılmış standardına göre yapılab�l�r.
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b) İlg�l� uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönem� b�t�ş tar�h�nden �t�baren, sadece uyumlaştırılmış standarda
göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış b�r standardın vers�yonunun bu Tebl�ğ �le değ�şmes� veya mevcut uyumlaştırılmış
standardın başka b�r uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda �lg�l� standartlar kapsamındak� yapı
malzemes�n�n performans değ�şmezl�ğ�n�n değerlend�r�lmes� ve doğrulanması �şlemler�;

a) Eşvarlık dönem� süres�nce mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya
standardın yen� vers�yonuna göre,

b) Eşvarlık dönem� b�t�ş tar�h�nden sonra �lg�l� standardın sadece vers�yonunun değ�şmes� durumunda
standardın yen� vers�yonuna göre, standardın başka b�r standart kapsamına g�rmes� durumunda �se kapsamına g�rd�ğ�
standarda göre,

yapılır.
(3) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len �şlemlerde Ek-1’dek� l�stede yer alan hEN

standartlarından adapte ed�len uyumlaştırılmış standartlar esas alınır.
(4) Eşvarlık dönem�nde, �lg�l� ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın esk� vers�yonunun Türk

Standartları Enst�tüsü tarafından �ptal ed�lm�ş olması, bu yapı malzemes� �le �lg�l� mevcut belgeler�n geçerl�l�ğ�n� ve
mevcut veya devam eden belgelend�rme faal�yetler�n�n ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre
yapılmasına engel teşk�l etmez.

(5) Eşvarlık dönem� b�t�ş tar�h�nden sonra, yapı malzemeler�n�n performans değ�şmezl�ğ�n�n değerlend�r�lmes�
ve doğrulanması �şlemler� Ek-1’de l�stelenen �lg�l� uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal tekn�k şartnameler�n
b�r uyumlaştırılmış tekn�k şartname �le çel�şmes� veya kapsamına g�rmes� durumunda ulusal tekn�k şartnamelere
dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgeler�n geçerl�l�ğ�, geçerl�l�k süres�ne bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarına göre değerlend�rme ve doğrulama
�şlemler� yapılmış yapı malzemeler�, �malatçının �lg�l� mevzuatla ver�lm�ş yükümlülükler� de yer�ne get�rmes� şartıyla
p�yasaya arz ed�leb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 8 – (1) 10/3/2017 tar�hl� ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeler�

Yönetmel�ğ� (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Tekn�k Şartnameler�n Yayımlanması Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ
No: MHG/2017-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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