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TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN

(TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-13) 

             Amaç 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/7/2010 tarih ve 27658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 26/6/2009 tarih ve 

27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin 3 üncü 
fıkrasında belirtilen “TSE belgesine sahip ürünlere, uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin
edilen raporların sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilebilir.” hükmünün yerine getirilme esaslarının belirlenmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında G işaretlemesi gereken 

ürünlere TSE belgesine dayanılarak G işareti iliştirilmesi işlemlerini kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tanımlara ek olarak  bu Tebliğde geçen;

             a) Yönetmelik: Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliği, 

             b) İmalatçı: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini

imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; imalatçının Türkiye dışında olması halinde, imalatçı tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya 
ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen ve ürünün yönetmelik 
hükümlerine uygunluğundan ve G işareti iliştirilmesinden nihai olarak sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

             c) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Yapı malzemesinin, ilgili teknik şartnameye uygunluğunun deneyle tespit edilmesi, muayene 

edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen tüzel kişiliği,

             ç) G işareti: Malzemelerin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin ilgili uygunluk teyit sistemine göre değerlendirilerek 

Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade etmek üzere malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari 
dokümanlara iliştirilen işareti, 

             d) TSE belgesi: Türk standardlarına uygunluk belgesini,



             ifade eder. 

             Genel esaslar

             MADDE 5 – (1) Bakanlık, G İşareti gerektiren ürünlerde TSE belgesine esas teşkil eden uygunluk değerlendirme işlemlerine ve ilgili 

standardın şartlarına ilave olarak gerekli gördüğü uygunluk değerlendirme şartlarını TSE’ye bildirir. Bu şartlar Yönetmelik çerçevesinde 
görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarından görevlendirildiği ürünlerle ilgili olarak 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan ‘Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: YİG/2010-02)’ in ilgili ürün standardına uygulanmasıyla alakalı olarak Bakanlık tarafından talep edilen şartlardır.

             (2) TSE bu ilave uygunluk değerlendirme şartlarını TSE belgesi ile ilgili belgelendirme işlemlerinde belge sahibi ve yeni belgelendirme

başvurusu yapan kuruluşlar tarafından G işaretlemesinin TSE belgesine dayanılarak yapılacağının beyan edilerek talep edilmesi halinde tatbik 
eder, keyfiyeti TSE belgesi sahibi üreticilere duyurur. TSE bu işlemleri gerçekleştirirken Bakanlık tarafından verilen geçiş süresini uygular. Bu 
süre özel durumlar hariç 3 (üç) aydır.

             (3) TSE, TSE belgesinde ya da ekli raporunda ilgili ürün standardı çerçevesinde ürünlerin temel gereklerle ilgili performans 

değerlerinin gösterilmesini sağlayacaktır. TSE yürüteceği iş ve işlemleri 4703 sayılı ürünlere ilişkin kanun, ilgili yönetmelikleri ve Bakanlık 
tarafından yayımlanan bütün yapı malzemeleri mevzuatının hükümleri çerçevesinde yerine getirecektir. G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde 
TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder.

             (4) TSE, Yönetmelik kapsamında ürünlere G işareti iliştirilmesinde esas teşkil eden TSE uygunluk belgelerinin gözetim incelemelerine 

ilave olarak Bakanlık tarafından daha sık gözetim incelemesi talep edilmesi halinde bunu sağlayacaktır. TSE, ürünlerin üzerine TSE belgesine 
dayanarak G işareti iliştireceğini beyan eden imalatçıların G işaretini doğru bir şekilde ürüne tatbik edip etmediğini tetkik edecektir.

             (5) İmalatçı EK-1’de örneği verilen G Uygunluk Beyanına TSE belgesinin numarasını yazarak G Uygunluk Beyanı düzenler.

             (6) İmalatçı tarafından düzenlenecek G işareti EK-2’de verilen örneğe göre yapılır. 

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

EK-1

G UYGUNLUK BEYANI

             Doküman numarası:  …../…..

             Beyanı düzenleyen imalatçı veya yetkili temsilcisi:

             Beyanı düzenleyen imalatçının veya yetkili temsilcisinin adresi:

             Ürün adı, tipi veya modeli:

             Ürünün seri numarası:

             Üretim yılı:

             Ürün Standardı:



             Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar:

             Ürünün uyumlu olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler:

             Atıf yapılan standartlar:

             G Uygunluk Beyanında bulunacak öteki yararlı bilgiler:

             <Uygunluk değerlendirme sürecine Uygunluk değerlendirme kuruluşunun dahil olması halinde;>

             TSE tarafından düzenlenen TSE Belgesinin Numarası

             TSE- Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

             Yukarıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün/ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak 

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

                                                                              Yetkili kişinin İmzası ve Kaşe 

                                                      Uygunluğu beyan eden Yetkili kişinin adı/Unvanı, Görevi


