


1/95 sayılı OKK 

(Gümrük Birliği)

Türkiye ticaretin 
önündeki teknik engellerin 
kaldırılması konusundaki 
Topluluk belgelerini iç 
hukuk sistemine dahil 
edecektir.

2/97 sayılı OKK
(+Usul Rehberi)

Listede belirtilen 
teknik mevzuat ülkemiz 
tarafından uyumlaştırılarak 
AB'nin ürün güvenliğine 
ilişkin mevzuatı kendi iç 
hukuk sistemimize dâhil 
edilmektedir.

1/2006 sayılı OKK 

• Türkiye’nin ilgili AB 
mevzuatını 
uyumlaştırdığının nasıl teyit 
edileceğinin ve Türkiye’nin 
onaylanmış kuruluş 
bildirimini nasıl yapacağının 
usul ve esasları belirlendi
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• Uyumlaştırma çalışmaları kapsamında 

yetkili kuruluşlarımızın hangi ürün 

mevzuatını uyumlaştıracakları tespit 

edilmiştir.

• Uyumun koordinasyonu ile söz 

konusu ürün mevzuatının 

uygulamasına ilişkin üst mevzuatın 

hazırlanması görevi mülga Dış Ticaret 

Müsteşarlığına (şimdiki Ticaret 

Bakanlığı) verilmiştir.

97/9196 
sayılı BKK



2002’de yürürlüğe giren 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun” (şu anda yürürlükte olan Kanun 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu’dur.

Kanunun uygulanmasına ilişkin temel kuralları belirlemek amacıyla çıkarılan 
Yönetmelikler

4703 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan, ürün mevzuatları (teknik düzenlemeler)
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• Teknik düzenlemeler ürünün niteliğini, işleme veya üretim

yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol,

ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk

değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak

belirleyen uyulması zorunlu mevzuattır.

• Genel çerçevesi 7223 sayılı Kanun ve uygulama

yönetmelikleri ile belirlenen teknik düzenlemeler, yetkili

kuruluşlarca ürün mevzuatı olarak hazırlanmaktadır.

• İmalatçı ürünün ilgili olduğu alanda yer alan teknik

düzenlemelere uygun olarak üretim yapmak zorundadır.



Düzenlenmemiş Alan

7



8

Yeni Yaklaşım AB Mevzuatı Yeni Yaklaşım Ulusal 
Mevzuatımız 

1. Toy Safety - Directive 2009/48/EU ✓ 

2. Transportable pressure equipment - Directive 2010/35/EU ✓ 

3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment - Directive 2011/65/EU 

✓ 

4. Construction products - Regulation (EU) No 305/2011 ✓ 

5. Pyrotechnic Articles - Directive 2013/29/EU ✓ 

6. Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU ✓ 

7. Civil Explosives - Directive 2014/28/EU ✓ 

8. Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU ✓ 

9. Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU ✓ 

10. Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU ✓ 

11. Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU ✓ 

12. Lifts - Directive 2014/33/EU ✓ 

13. ATEX - Directive 2014/34/EU ✓ 

14. Radio equipment - Directive 2014/53/EU ✓ 

15. Low Voltage - Directive 2014/35/EU ✓ 

16. Pressure equipment - Directive 2014/68/EU ✓ 

17. Marine Equipment - Directive 2014/90/EU X 
18. Cableway installations - Regulation (EU) 2016/424 ✓ 

19. Personal protective equipment - Regulation (EU) 2016/425 ✓ 

20. Gas appliances - Regulation (EU) 2016/426 ✓ 

21. Medical devices - Regulation (EU) 2017/745 ✓ 

22. In vitro diagnostic medical devices - Regulation (EU) 2017/746 ✓ 

23. EU fertilising products – Regulation (EU) 2019/1009 X 
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• Uygunluk değerlendirmesi ürün henüz piyasaya arz

edilmeden, bu ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine

uygun üretilmesinin, test/muayene/belgelendirme

yoluyla gerçekleştirilmesidir.

• Ticari bir faaliyet olarak ücreti mukabilinde özel veya

kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

• Ülkemizde 14 yeni yaklaşım mevzuatı kapsamında

yetkili kuruluşlarımızca atanan 51 onaylanmış kuruluş,

2 teknik onay kuruluşu ve 3 tanınmış üçüncü taraf

kuruluşu bulunmaktadır
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• Piyasa gözetimi ve denetimi bir kamu görevidir ve yetkili
kuruluşlarca ücretsiz olarak yapılmaktadır.

• Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin risk bazlı olarak teknik
düzenlemesine uygun/güvenli olup olmadığı kontrol
edilmektedir.

• Yetkili kuruluşlar, PGD faaliyetini yaparken kendi test
imkanlarının yetmediği yerde, uygunluk değerlendirme
kuruluşlarının imkanlarından ücreti karşılığında
yararlanmaktadır.



• Tüketicilerin tercihleri
• Ulusal mevzuatın gerekleri
• Tekrar eden uygunluk değerlendirme işlemlerinin maliyeti
• Bütçe, tecrübe, kalifiye personel eksikliği
• Dış pazarlara açılamama

• Ulusal mevzuata göre daha şeffaf, anlaşılması ve ulaşılması kolay
• Tekrar etmeyen uygunluk değerlendirme işlemleri, maliyette düşüş
• Belirli seviyelerde güvenlik ve kalite, tüketici güveni
• Teknolojinin takibi, verimlilikte artış



Ürünün rekabet gücünün artışına katkı sağlar!



14

7223 SAYILI 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ 
VE 

TEKNİK DÜZENLEMELER 
KANUNU
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• 50.000 - 500.000 TL

• 20.000 - 200.000 TL

• FOB Bedeli 5% - 25%
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