*CSG*

UKCA İŞARETİ: ADIM ADIM KILAVUZ
Büyük Britanya piyasasına mal sunmak için UKCA işaretinin kullanımı
Bu kılavuzda, yeni UKCA işaretini Büyük Britanya’da nasıl kullanacağınız adım adım anlatılmaktadır. Kuzey İrlanda piyasasına mal sunmak için CE
işareti yanında UKNI işaretinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda ayrı bir kılavuz mevcuttur.
BU BİLGİLERİ HANGİ İŞLETMELERİN BİLMESİ GEREKİR?
UKCA işareti nedir?
UKCA (BK Uygunluk Değerlendirmesi yapıldı) işareti, belirli ürünlerin BK’ın yeni kurallarına uygun olduğunu gösteren ve kullanılması zorunlu bir
ürün işaretidir. Bu yeni ürün işareti, belirli malların BK mevzuatına uygun olduğunu gösterir ve söz konusu mallar Büyük Britanya piyasasına
sunulurken kullanılır. Daha önce CE işareti gerektiren tüm mallar ve (önceden ters epsilon işareti gerektiren) aerosol kaplarını kapsar. Bu
uygulama mevcut stoklar, örn, tamamen 1 Ocak 2023 tarihinden önce üretilmiş, CE işaretli ve piyasaya sunulmuş mallar için geçerli değildir. UKCA
işaretinin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi burada mevcuttur.
İŞLETMELER UKCA İŞARETİNİ NE ZAMAN KULLANABİLİR?
Çoğu mal, için halen AB gerekliliklerine uymaya ve 1 Ocak 2023 tarihine kadar CE işaretini kullanmaya devam edebileceksiniz. Yeni yaklaşım
kapsamındaki mallarda UKCA işaretini 1 Ocak 2024'e kadar ürüne iliştirilen bir etikete veya beraberindeki bir belgeye ekleyerek kullanabilirsiniz.
Bu uygulamanın sizin ürünleriniz için geçerli olup olmadığını gov.uk adresimizdeki yönlendirici bilgilerden öğrenebilirsiniz.
UKCA işareti, Kuzey İrlanda piyasasına sunulan mallar için kullanılamaz.
UKNI işareti, uygunluğu göstermek amacıyla CE işareti ile birlikte kullanılabilir.
İŞLETMELERİN NE YAPMASI GEREKİR?
UKCA işareti, daha önce CE işaretine tabi tüm mallar için geçerlidir. Ürününüz için UKCA işareti gerekip
gerekmediğini kontrol etmek için lütfen ürün mevzuatı bağlantısına bakınız. Ürünlerin mevzuatın
gerekliliklerini uygun olduğu açıkça görülmelidir. Bu kapsamda yer alanlar:

1. Adım:
Ürününüz için UKCA işareti
gerekip gerekmediğini kontrol
edin

Oyuncak Güvenliği
Gezi ve kişisel deniz taşıtları
Basit basınçlı kaplar
Elektromanyetik uyumluluk
Otomatik olmayan tartı aletleri
Ölçü aletleri
Asansörler
ATEX
Radyo ekipmanları

Kişisel koruyucu donanımlar
Gaz Yakan Cihazlar
Makineler
Açık Alanda Kullanılan Teçhizatlar
Eko-tasarım ürünler
Aerosoller
Düşük voltajlı elektrikli ekipmanlar
Tehlikeli maddelerin sınırlandırılması
Basınçlı ekipmanlar

Bazı mallar için UKCA işaretini kullanılmadan önce onaylı bir test kuruluşundan üçüncü taraf uygunluk
değerlendirmesi alınması gerekir, diğerleri ise kendi uygunluk beyanlarını sunabilirler.

2. Adım:
Uygunluk değerlendirmesi
için uygun yolu kontrol edin

Gerekli şartlara uygunluğu kendiniz beyan edebilir misiniz yoksa da üçüncü taraf uygunluk
değerlendirmesi mi almanız gerekir kontrol etmelisiniz.
Daha sonra uygunluk değerlendirme işlemlerinize devam etmeniz gerekir:
Beyan edebileceğiniz mallar için: 3-5. adımları takip edin.
Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi gereken mallar için: 6-9. adımları takip edin.

3- 4. Adım: UKCA Kişisel beyan
UKCA işaretini kendiniz beyan etmek için, ürününüzün BK mevzuatında belirtilen yasal gerekliliklere
uygun olduğunu gösteren belgeleri tutmanız gerekir. Bu belgeler teknik dosya ya da belge şeklinde
tutulmalıdır.

3. Adım: Teknik dosya
hazırlayarak uygunluk
sağlandığından emin olun

Ürününüz ile ilgili olarak takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürü mevzuat
kapsamında belirlenir. Ürününüzün gerekli şartlara uygun olduğundan emin olmak için kullandığınız
yöntemlerle ilgili tüm teknik bilgileri içeren bir dosya hazırlamalı ve hazır bulundurmalısınız.
Gerekli kontroller ve/veya tanımlar ürün türüne göre değişir, bu kapsamdaki özel gereklilikleri ile ilgili
bilgilere A-Z’ye ürün gereklilikleri GOV.UK adresinden erişebilirsiniz.
Ürünleriniz için gerekli teknik belgeler konusunda bilgi için lütfen ürün mevzuatına bakınız.
Bir üretici olarak BK Uygunluk Beyanı hazırlamak sizin sorumluluğunuzdur. UK Uygunluk Beyanı, talep
edilmesi halinde uygulayıcı kurumlara sunulmalıdır.
Eğer ürün ithal edilen bir ürün değilse, imalatçı veya Yetkili Temsilcisi, Uygunluk Beyanı'nın bir kopyasını
bulundurmakla sorumludur. İthal edilen ürünler için ithalatçı Uygunluk Beyanı'nın bir kopyasını ayrıca
bulundurmalıdır.

4. Adım: BK Uygunluk Beyanı
taslağı hazırlayın

5. Adım:
UKCA işaretini yapıştırmak ve
mallarınızı piyasaya sunmaya
hazırlanmak

BK Uygunluk Beyanı ürün türüne göre değişir. Ürünün uyumu ile ilgili neler gerekebileceğini İlgili BK
Mevzuatı bağlantısından kontrol edin.
BK Uygunluk Beyanı ürün türüne göre değişir ancak aşağıdaki unsurları kapsamalıdır:
1. Ürün, türü, parti ya da seri numarası.
2. Üreticinin / üreticinin yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
3. Ürünün tanımı/ açıklaması
4. Ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunu belirten bir yazılı beyan.
5. Eğer varsa belirlenmiş standartlar ile ilgili referanslar.
6. Gereken hallerde, herhangi bir uygunluk değerlendirmesi yapılmış ise değerlendirmeyi yapan onaylı
kuruluşla ilgili bilgi (adı, numarası ve faaliyet tanımı).
7. Üreticinin (veya varsa yetkili temsilcisinin) imzası.
UKCA işaretini mallarınıza kesinlikle
uygunluk değerlendirme prosedürü,
kendi değerlendirme (adım 2-4) ya da
üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi
(adım 6-9) yoluyla tamamlandıktan sonra
yapıştırmanız gerekir. Ayrıca ilgili
mevzuatta UKCA işaretinin destekleyici
belgelere de uygulanması gerektiği
belirtilebilir.
Şu anda UKCA işaretini yerleştirme
kuralları CE işareti yerleştirme kuralları
ile aynıdır.
UKCA işaretinin nasıl kullanılacağını
kontrol etmek için UKCA işareti başlığı
altına bakın.

UKCA İşareti

İlgili mevzuat’ta farklı bir minimum boyut belirtilmediği sürece UKCA işareti az 5 mm yüksekliğinde
olmalıdır.
UKCA işareti resim dosyalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:
UKCA işareti resim dosyalarını indir (dolu) (ZIP, 818KB)
UKCA işareti resim dosyalarını indir (taslak) (ZIP, 2,03MB)
Üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi olarak UKCA işaretini ürünün kendisine veya ambalajına veya
ürünün beraberindeki belgelere yerleştirmelisiniz.
Yeni yaklaşım kapsamındaki mallarda UKCA işaretini 1 Ocak 2024'e kadar ürüne iliştirilen bir etikete
veya beraberindeki bir belgeye ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın sizin ürünleriniz için geçerli
olup olmadığını gov.uk adresimizdeki yönlendirici bilgilerden öğrenebilirsiniz.

6- 9. Adım: UKCA zorunlu üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi
Eğer mallarınız UKCA işareti kullanmadan önce üçüncü taraf değerlendirmesi alınmasını gerektiriyorsa,
bu işlemi sizin için yapacak BK Onaylı bir Kuruluş bulmalısınız.

6. Adım:
Taleplerinizi karşılayacak bir
uygunluk değerlendirme
kuruluşu saptayın

BK Onaylı Kuruluşları, BK Pazarı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UKMCAB) veritabanı bağlantısını
kullanarak bulabilirsiniz
Eğer halihazırda AB Onaylı Kuruluş tarafından verilmiş CE işareti uygunluk sertifikanız varsa, UKCA
işaretini kullanarak ürünlerinizi belgelendirme konusunda size nasıl yardımcı olabilecekleri ile ilgili olarak
temasta olduğunuz onaylanmış kuruluşla görüşmelisiniz.
Eğer şu anda ürünlerinizi uygunluğunu doğrulamak herhangi bir AB kuruluşu ile çalışmıyorsanız, lütfen
8. adıma geçin.
3. Adıma bakınız.

7. Adım: Teknik dosya taslağı
hazırlayın

8. Adım: Uygunluk Beyanı
hazırlayın

•

Söz konusu teknik belgelere ilişkin ayrıntılar genel olarak yukarıdakiyle aynıdır. Şu anda bu
konuda herhangi bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.

•

Münferit ürünlerinizin 1 Ocak 2021'den itibaren uygunluk süreçlerinden nasıl etkileneceği
konusunda bilgi için BK Onaylı Kuruluşunuz veya bir avukatla görüşmelisiniz.

4. Adıma bakınız.

Mallarınız ile ilgili üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi tamamlandığında uygunluk değerlendirme
kuruluşunuz tarafından size bir uygunluk sertifikası verilir.

9. Adım: UKCA işaretini
yapıştırmak ve mallarınızı
piyasaya sunmaya
hazırlanmak

Ürünün uygunluk sorumluluğunu kabul ettiğinizi beyan etmek için üretici ya da (varsa) yetkili temsilci
olarak uygunluk beyanı taslağını imzalayın.
5. adımda açıklandığı üzere, UKCA işareti ve uygunluk değerlendirme kuruluşu kimlik numarasını ürüne
iliştirmeniz gerekir.
Yukarıda belirtilen adımları tamamladığınızda mallarınızı Büyük Britanya piyasasına sunabilirsiniz.

Ek A
AB Direktifi

İlgili Birleşik Krallık mevzuatı

Oyuncak Güvenliği Direktifi 2009/48/AT

Oyuncak (Güvenliği) Yönetmeliği 2011

Piroteknik Maddeler Direktifi 2013/29/AB

Piroteknik Maddeler (Güvenliği) Yönetmeliği 2015

Gezi ve kişisel deniz taşıtları- Direktifi
2013/53/AB
Sivil Patlayıcılar Direktifi 2014/28/AB

Gezi Tekneleri Yönetmeliği 2017

Basit Basınçlı Kaplar Direktifi 2014/29/AB

Basit Basınçlı Kaplar (Güvenliği) Yönetmeliği 2016

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
2014/30/AB
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi
2014/31/AB
Ölçüm Aletleri Direktifi 2014/32/AB

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2016

Asansörler Direktifi 2014/33/AB

Asansörler Yönetmeliği 2016

ATEX - Direktifi 2014/34/AB

Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/AB

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan
ekipman ve sistemler Yönetmeliği 2016
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan
ekipman ve sistemler Yönetmeliği (Kuzey İrlanda) 2017
Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2017

Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 2014/68/AB

Basınçlı Ekipmanlar (Güvenliği) Yönetmeliği 2016

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği (AB)
2016/425
Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (AB) 2016/426

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği (2016/425 ve Kişisel
Koruyucu Ekipmanlar (Uygulama) Yönetmeliği 2018
Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 2016/426 ve Gaz Yakan Cihazlar
(uygulama) ve Bazı Değişiklikler Yönetmeliği 2018
Makine Tedarik (Güvenliği) Yönetmeliği 2008

Makine Direktifi 2006/42/AT

Patlayıcılar Yönetmeliği 2014

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 2016
Ölçüm Aletleri Yönetmeliği 2016

Açık Hava Faaliyetleri Gürültü Direktifi
2000/14/AT
Topluluk içinde raylı sistemin birlikte
çalışabilirliği Direktifi 2008/57/AT
"Sıcak su kazanları 92/42/AET VE Eko-tasarım
Direktifi 2009/125/AT"
Teleferik Tesisatları Yönetmeliği (AB) 2016/424

Açık Alanda Kullanılan Teçhizattan Kaynaklı Çevre Gürültü
Emisyonu Yönetmeliği 2001
Demir yolları (Birlikte Çalışabilirlik) Yönetmeliği 2011

Gemi Teçhizatı Direktifi 2014/90/AB

Deniz Ticareti (Deniz Ekipmanları) Yönetmeliği 2016

Yapı Malzemeleri - Yönetmeliği (AB) No
305/2011
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
2010/35/AB

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (AB) 2011 (AB Yönetmelik No.
305/2011)
Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Kullanım Yönetmeliği 2009

Enerji ile İlgili Ürünler ile Enerji Bilgileri için Eko-tasarım (Değişiklik)
(AB'den Çıkış) Yönetmeliği 2010.
Teleferik Tesisatları Yönetmeliği 2018

Ek B
1 Ocak 2021 tarihinden
bu yana Ekonomik
İşletmeci değişiklikleri

İthalatçı
•
•

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, BK dışından BK'a mal getirmekten ve bu malları Büyük Britanya
piyasasına sunmaktan sorumlu olanlar ithalatçı olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca ithalatçının ürün veya belgeler üzerinde adını ve adresini belirtmesi, uygunluk beyanının bir
kopyasını tutması ve talep edilmesi halinde teknik belgelerin uygulayıcı makamlara sunulmasını
sağlayabilmesi gerekebilir.

Yetkili Temsilciler
•
•

Üreticiler, kendi adlarına işlem yapmaları için Yetkili Temsilciler atayabilirler.
Genel olarak, UKCA ya da CE işaretli mallar için temsilci atanması isteğe bağlıdır.

Ekonomik işletmecilerin mutlaka yerine getirmesi gereken şartlar ürününüzle ilgili mevzuata bağlıdır. 1 Ocak
2021 ile 31 Aralık 2022 arasında bazı kılavuz ürünler ile ilgili ithalatçı adres etiketleme yükümlülüklerini nasıl
yerine getirebileceğinize ilişkin yönlendirici bilgiler aşağıdaki bağlantıda
mevcuttur: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-1-january-2021-great-britain.
Genel olarak, ürünlerin GB piyasasına sunuldukları anda uyumlu olmaları şarttır. Eğer henüz doğru şekilde
etiketlenmemiş ürünleri ülkeye getirmeyi düşünüyor ve bunu pratik uyum ve uygulama bakımından görüşmek
istiyorsanız, malların BK'a getirildiği bölgedeki ilgili piyasa gözetim kurumu ile görüşmenizi öneririz.

Ek C
Üretici

Üretici bir ürünü imal eden/ üreten ya da tasarlamış veya üretilmiş edilmiş bir ürüne sahip olan ve bu ürünü kendi
adı veya ticari markası altında piyasaya sunan kişidir.

İthalatçı

İthalatçı, faaliyet gösterdiği piyasaya dış piyasadan mal getiren kişidir.

Dağıtıcı

Dağıtıcı, üretici, ithalatçı veya son kullanıcı dışında malları piyasaya sunan bir kişidir.

Piyasaya sunmak

Piyasaya sunma, (üretici veya ithalatçı tarafından) “piyasada ilk kullanıma sunma" olarak tanımlanır. Piyasaya
sunma kavramı, bir mal çeşidini değil bizzat her bir malı ifade eder ve malın fiziki transferini içermesi gerekmez
(örn, ürün stoklanmış olabilir).

