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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

(305/2011/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, yapı malzemeler�n�n temel karakter�st�kler� �le �lg�l� performans
beyanlarının ve malzemelere CE �şaret�n�n �l�şt�r�lmes�n�n kurallarını oluşturarak yapı malzemeler�n�n p�yasaya arz
ed�lmes� ve p�yasada bulundurulması �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; yapı �şler�ne �l�şk�n olarak Ek-1’de bel�rt�len temel gerekler açısından yapı
malzemeler�ne uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE �şaretlemes�n�, �kt�sad� �şletmeler�n yükümlülükler�n�,
uyumlaştırılmış tekn�k şartnamelere �l�şk�n kuralları, onaylanmış kuruluşların ve tekn�k değerlend�rme kuruluşlarının
görevlend�r�lmes�n�, denetlenmes� ve değerlend�r�lmes�n�, b�ld�r�m merc��n�, onaylanmış kuruluşlar �le �lg�l� düzenlemeler�,
p�yasa gözet�m� ve denet�m�ne da�r usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Da�r Kanuna ve 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�, 12 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (m) ve (n) bentler� �le 33 üncü maddes�ne dayanılarak ve Avrupa Kom�syonunun 305/2011/EU sayılı Yapı
Malzemeler� Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Akred�tasyon: B�r ulusal akred�tasyon kurumu tarafından, b�r uygunluk değerlend�rme kuruluşunun bel�rl� b�r
uygunluk değerlend�rme faal�yet�n� yer�ne get�rmek üzere, �lg�l� ulusal veya uluslararası standartların bel�rled�ğ� gerekler�
ve �lg�l� sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekler� karşıladığının resmî kabulünü,

b) Avrupa Değerlend�rme Esası: Avrupa Tekn�k Değerlend�rmeler�n�n düzenlenmes� amacıyla Avrupa Tekn�k
Değerlend�rme Kuruluşları organ�zasyonu tarafından kabul ed�l�p onaylanan esası,

c) Avrupa Tekn�k Değerlend�rmes�: B�r yapı malzemes�n�n temel karakter�st�kler�ne �l�şk�n performansının Avrupa
Değerlend�rme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlend�rmes�n�,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,

d) Çok küçük �şletme: Yapı malzemes� üret�m� �ç�n yıllık on k�ş�den az çalışan �st�hdam eden ve net satış hasılatı
veya malî b�lânçosu T.C. Merkez Bankası günlük döv�z kuru esas alınarak 2 m�lyon Euro karşılığı Türk L�rasını aşmayan
bu Yönetmel�k kapsamındak� �şletmeler�,

e) Dağıtıcı: B�r yapı malzemes�n� p�yasada bulunduran, tedar�k z�nc�r�nde yer alan, �malatçı ve �thalatçı dışındak�
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

f) Eş�k değer: B�r yapı malzemes�n�n herhang� b�r temel karakter�st�ğ�n�n asgar� veya azam� performans değer�n�,

g) Fabr�ka üret�m kontrolü: Fabr�kadak� üret�m s�stem�n�n uyumlaştırılmış tekn�k şartnamelere uygun olarak yazılı
hale get�r�lm�ş, kalıcı ve �ç kontrolünü,

ğ) Ger� çekme: Tedar�k z�nc�r�ndek� b�r yapı malzemes�n�n p�yasada bulundurulmasını engellemek amacıyla alınan
her türlü tedb�r�,

h) İkt�sad� �şletme: İmalatçı, yetk�l� tems�lc�, �thalatçı ve dağıtıcıyı,

ı) İmalâtçı: B�r yapı malzemes�n� �mal eden veya tasarımını veya �malatını yaptıran ve kend� adı veya t�carî
markası �le pazarlayan gerçek veya tüzel k�ş�y�


