
BK Yeni Ürün 
Düzenlemeleri Sistemi: 
UKCA İşareti  



İçindekiler

• Üretilen ürünleri Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda pazarına sunmak için 
neler yapmanız gerektiği hakkında 
kısa bilgi sunmak. 

• Daha önce CE ya da ters epsilon 
işaretleri kullanmanızı gerektiren 
ürünler ile ilgili olarak ne tür 
işlemler yapmanız gerektiğini 
belirlemenize yardımcı olmak. 

Bu seansın amacı

1. UKCA işaretini ne zaman 
kullanmaya başlamanız gerekir

2. Büyük Britanya (BB) pazarına 
ürün nasıl sunulur 

3. Ekonomik operatörlerin görev 
ve sorumlulukları 

4. Kuzey İrlanda pazarına ürün 
nasıl sunulur 

5. Örnek olay çalışmaları

İşleyeceğimiz konular



UKCA işaretine geçiş



Hangi işaret geçerli?

/
Kuzey İrlanda protokolü uyarınca AB 

kurallarının Kuzey İrlanda pazarı için 

geçerliliği devam etmektedir. Şu 

anda bu kurallar uygulanmaktadır. 

Uygunluk beyanlı ve uygunluğu AB 

onaylı bir kuruluş tarafından 

değerlendirilen ürünler için CE 

işareti kullanımı devam etmektedir. 

Uygunluğu BK onaylı bir kuruluş 

tarafından değerlendirilen ürünler 

için UKNI artı CE işareti 

kullanılmaktadır. UKNI işareti 

yanında her zaman CE işareti 

kullanılır. 

Büyük Britanya pazarına ilk kez 1 

Ocak 2023 ve sonrasında sunulacak 

ürünler için UKCA işareti kullanımı 

zorunlu olacaktır. 

CE ya da ters epsilon işaretleri 

kullanılan ürünler için geçerlidir.

CE işareti şu anda ve 1 Ocak 2023 

tarihine kadar kullanılabilir.

Kuzey 

İrlanda

Büyük Britanya ve Kuzey 

İrlanda Birleşik Krallığı 

Büyük

Britan

ya 



UKCA İşareti Uygulama Zaman Çizelgesi

Şu andaki uygulama (2021)
UKCA işaretini kullanabilirsiniz *

31 Aralık 2022 tarihine kadar

UKCA işareti kullanmaya geçiş 

sürecindeki çoğu durumda CE 

işareti kullanabilirsiniz

1 Ocak 2024 tarihinden 

itibaren

Mevzuat aksi bir duruma izin 

vermediği sürece UKCA işaretinin 

doğrudan ürün üzerine 

yerleştirilmesi gerekir.

31 Aralık 2023 tarihine kadar

UKCA işaretini etiket olarak ürüne 

ya da ürün ilişiğindeki belgeye 

yapıştırabilirsiniz.

1 Ocak 2023 tarihinden 

itibaren

Üretilen ürünleri BB 

pazarına sunarken ürünlerin 

çoğu için UKCA işareti 

kullanmanız gerekir*

30 Haziran 2023 

tarihine kadar
UKCA işareti kullanmaya 

geçiş sürecinde, tıbbi 

cihazlarda CE işareti 

kullanabilirsiniz



UKCA işareti kapsamına giren konular

 Oyuncak Güvenliği

 Piroteknikler

 Gezi ve kişisel deniz 

taşıtları

 Basit basınçlı kaplar

 Elektromanyetik 

uyumluluk 

 Otomatik olmayan tartı 

aletleri

 Ölçü aletleri

 Asansörler

 ATEX

 Radyo ekipmanları

 Basınçlı ekipmanlar

 Kişisel koruyucu 

donanımlar

 Gaz Yakan Cihazlar

 Makineler

 Açık Alanda Kullanılan 

Teçhizatlar

 Eko-tasarım

 Aerosoller

 Düşük voltajlı elektrikli 

ekipmanlar

 Tehlikeli maddelerin 

sınırlandırılması

UKCA işaretine tabi ancak 

bazı özel kuralları olan 

ürünler

 Tıbbi cihazlar

 Raylı sistem karşılıklı 

işletilebilirlik

 Yapı malzemeleri

 Sivil patlayıcılar



UKCA işareti kullanımı ve ürünlerinizin BB 
pazarına sunulması



Büyük Britanya piyasasına ürün sunmak için 
UKCA işaretinin kullanımı

Uygunluk 
değerlendirmesi için 

uygun yolu kontrol edin

Birleşik Krallık onaylı bir 
değerlendirme kuruluşu 
ile birlikte çalışın ya da 

uygunluk beyanı için 
gerekli belgeleri 

hazırlayın 

Ürününüzü pazara 
sunun.

Pazara ürün sunma 
kavramının tam olarak ne 

anlam ifade ettiğini 
anladığınızdan emin 

olun.

Ürününüze UKCA işareti 
koyun.

UKCA işaretinin ürüne 
doğru şekilde ve 

mevzuata uygun olarak 
yerleştirildiğinden emin 

olun.

Gerekli teknik belgeleri 
hazırlayın

Ürününüzün uyumlu 
olduğunu göstermek için 
doğru teknik belgelere 
sahip olmanız gerekir. 



Ürünleriniz için uygunluk değerlendirmesi    

Kİ Pazarı: Kİ pazarına ürün onayı veren BK kuruluşları faaliyetlerine 'Onaylanmış Kuruluşlar’ olarak 
devam edecektir. Bu 'Onaylanmış Kuruluşlar’ BK’ın  herhangi bir bölgesinde yerleşik olabilir. AB 
kuruluşları, Kİ pazarı için onay vermeye yetkili kuruluşlar olarak tanınmaya devam edilecektir.

AB Pazarı: BK kurumları tarafından yapılan zorunlu uygunluk değerlendirmeleri 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren AB tarafından geçerli sayılmamaktadır.

Ürününüzün üçüncü taraf değerlendirmesi mi yoksa değerlendirme beyanı mı gerektirdiğini kontrol edin. Ürününüz 
üçüncü taraf değerlendirmesi gerektiriyorsa hemen BK onaylı bir değerlendirme kuruluşu ile temasa geçin. 

Özellikle birden fazla pazarda ürün sunuyorsanız, seçeneklerinizin ne olduğunu tam olarak anlamak için bir uygunluk 
değerlendirme kuruluşuyla görüşün. 

BB Pazarı: BK merkezli tüm 'Onaylanmış Kuruluşlar', 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla otomatik olarak BB pazarı 
için BK 'Yetkili Kuruluşları' statüsü kazanmıştır. BK kuruluşları ile daha ayrıntılı bilgiyi UKMCAB veri 
tabanında bulabilirsiniz.



Belgeler

İstenen bilgiler AB Uygunluk Beyanında istenen bilgilere benzer bilgilerdir ve bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi 

BK ve AB pazarlarının her biri için ayrı sertifika düzenlemeli ve bunları 1 Ocak 2023 tarihinden çok önce 
hazırlamalısınız. 

Ürününüzün yasal gerekliliklere uygun olduğunu gösteren belgeleri hazır bulundurmanız gerekir. Bu Belgeler, 
ürününüzün uyumlu olup olmadığını kontrol eden piyasa gözetim yetkilileri tarafından her an istenebilir. 

Bulundurmanız gereken bilgi ve belgeler, ürününüz tabi olduğu özel mevzuata ve tedarik zinciri "ekonomik 
operatörünüz"e bağlıdır.

Genel kayıtlarınızı teknik dosya şeklinde tutmanız gerekir.

UKCA işareti taşıyan çoğu ürün için BK uygunluk beyanı hazırlanması gerekir.

Beyan ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu teyit etmelidir

Belgede, ürün ve (eğer geçerli ise) uygunluk değerlendirme kuruluşu hakkındaki bilgilerin yanı sıra 

üreticinin (veya yetkili temsilcinin) adı ve adresi olmalıdır

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#how-to-use-the-ukca-marking adresinde bulabilirsiniz.


‘Piyasaya /pazara ürün sunmak’ ne demek?

Üretilen bir ürünün ilk kez dağıtım, tüketim ya da BB pazarında ticari bir işlemde kullanılmak 

üzere pazara sunulmasıdır. 

Pazara 'ekonomik operatör’ olarak sadece üreticiler ve ithalatçılar ürün sunabilir.

• Dağıtımcıdan son kullanıcıya tedarik ve benzeri işlemler "kullanıma sunum" 

olarak tanımlanır.

Pazara sunum, genellikle ticari işlemlerde kullanılan belgeler aracılığıyla kanıtlanır.

Kullanıma sunum, ürünün BB'daki son kullanıcı tarafından amacına uygun olarak ilk kez 

kullanımı ile gerçekleşir.

• Ürünün, pazara ve kullanıma sunulmadan önce UKCA işareti kullanımı şartlarına 

uygun olması gerekir.



Büyük Britanya pazarına sunum görseli 

İlk kez 1 Ocak 2023 öncesinde BB  pazarına 

sunulan bir yazıcı için:

• CE ya da UKCA işareti kullanılabilir. 

• BB pazarına 1 Ocak 2023 tarihinden 

önce sunulmuş CE işaretli ürünlerin son 

kullanıcılara dağıtımına bu tarihten 

sonra devam edilir.

1 Ocak 

2023

ya da

İlk kez 1 Ocak 2023 tarihinde ya da daha sonra 

BB pazarına sunulmuş olan bir yazıcı için:

• Kesinlikle UKCA işareti kullanılmalıdır. 

• UKCA işaretini 1 Ocak 2024 tarihine kadar 

etiket olarak ürüne ya da ürün ilişiğindeki 

belgeye yapıştırabilirsiniz.

• CE işareti BB pazarı için geçerli değil. Ancak 

diğer pazarlar için UKCA işareti yanında 

kullanılabilir.

Yasal olarak 31 Aralık 2020 tarihinden önce AB ya da BK pazarına sunulmuş olan ürünler, son 
kullanıcılarına ulaşana kadar her iki pazar arasında dolaşmaya devam edebilir. 

Ancak, ilk kez 1 Ocak 2023 öncesinde ve sonrasında BB pazarına sunulan aynı üreticinin aynı 
tip ürünü farklı kurallara tabi olacaktır. 

Hükumetin Kİ işletmelerinin BB pazarına sınırsız erişim taahhüdü uyarınca, Kİ 

üreticileri CE işaretli ürünlerini BB pazarına 1 Ocak 2023 tarihinden sonra da 

sunmaya devam edebilirler. 



Ekonomik operatörler: Görev ve 
Sorumlulukları



Üretici Üretici bir ürünü imal eden/üreten ya da tasarlamış veya imal edilmiş bir 

ürüne sahip olan ve bu ürünü kendi adı veya ticari markası altında pazara 

sunan kişidir.

İthalatçı İthalatçı, kurulduğu ve faaliyet gösterdiği pazara dış pazardan ürünü ilk 

getiren kişidir.

Dağıtıcı Dağıtıcı, ürünleri pazara sunan, üretici, ithalatçı veya son kullanıcı 

dışındaki kişidir.

Yetkili 

Temsilciler

"Yetkili temsilci", üretici tarafından atanan ve belirlenen görevleri üretici 

adına yerine getirmekle yetkilendirilen kişi ya da kuruluşlardır.

Ekonomik Operatör tanımı 



Yeni düzenleme kapsamına giren ürünler için 
yasal sorumlulukları kontrol edin

CE veya UKCA işaretli ürünlerle ilgili işlem yapan 'ekonomik operatörlerin' sorumlulukları 1 Ocak 2021 

tarihinde değişti. Ekonomik operatörler tanımı, üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları ve yetkili temsilcileri 

içerir.

AB ürünlerinin BK merkezli dağıtıcıları 'ithalatçı' olabilir - ve tabi bunun tersi de mümkün. 

Dağıtıcılarla kıyaslandığında, ithalatçıların bazı ek sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar, 

ürünlerin ürün standartlarına uygun ve ithalatçı adresinin ürün üzerinde mutlaka olmasını 

sağlamayı içerir.

BB pazarı için Yetkili Temsilcinin BB ya da Kİ’da da yerleşik olması gerekir. BB’da yerleşik olan 

Yetkili Temsilciler AB’de kabul edilmemektedir.



İthalatçıların Sorumlulukları 

İthalatçıların, ürünlerin ürün standartları ile uyumlu olmasını sağlamak için bazı ek sorumlulukları vardır. 

Bu sorumluluklar:

Ürün üzerindeki etikette ithalatçı bilgilerinin olmasını sağlamak, 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu 

bilgiler ürün üzerinde olmak yerine ürünün yanındaki belgede de olabilir

Üreticinin sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olmak

Uygunluk beyanının bir kopyasını tutmak ve istenmesi halinde ilgili teknik dosyanın yetkili 

makamlara sunulmaya hazır olmasını sağlamak.

Bu İthalatçı sorumlulukları, işaretin CE veya UKCA işareti olup olmadığına bakılmaksızın BB 

pazarına sunulan ürünler için geçerlidir.



Kİ pazarına ürün sunumu

Ürünlerde CE işaretini ya da UKNI ve CE işaretini kullanabilirsiniz.



Kİ pazarına ürün sunumu 

Kuzey İrlanda protokolü yürürlüğe girdi. Bu protokol yürürlükte 
olduğu sürece Kİ pazarına sunulan ürünlerin ilgili AB kurallarına 
uyması gerekir.

Önemli Noktalar

• UKNI işaretini asla tek başına 

kullanamazsınız. 

• BK onaylı bir kuruluş tarafından 

değerlendirilen "CE UKNI" işaretli 

ürünler AB pazarı için geçerli 

değildir.

• Eğer AB tarafından tanınan 

Onaylanmış Kuruluş ile 

çalışıyorsanız yalnızca CE işaretini 

kullanmanız yeterlidir. 

• UKCA işareti Kİ pazarı için geçerli 

değildir. 

1.

İster uygunluk beyanında bulunun ister zorunlu üçüncü taraf 
değerlendirmesi için AB Onaylı bir kuruluşla birlikte çalışın, her 
iki durumda da CE işareti kullanmaya devam edebilirsiniz.  

Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi için BK onaylı bir kuruluş 
ile de çalışabilirsiniz. Ürününüz halen AB kurallarına göre kontrol 
edilecek ve hem UKNI hem de CE işaretlerini kullanmanız 
gerekecek. 

1.

2.

3.



Örnek olay çalışması ve bir sonraki aşama



Örnek olay çalışması: BB pazarında elektronik 
ürünler 

Bir BK şirketi, AB’de yerleşik bir şirketten dijital büyüteç ekipmanı satın alır ve bunları satılmak üzere BB'daki şirketlere dağıtır. AB 

şirketinin halihazırda BK'ta yerleşik yetkili bir temsilcisi var. 

Şirket, halihazırda BK'ta yerleşik bir yetkili temsilci olmasına rağmen, ithalatçı olarak herhangi bir sorumluluğu olup olmadığını eğer varsa 

bu sorumlulukların neler olduğunu, teknik dosya hazırlamaları gerekip gerekmediğini ve UKCA uyum sorumluluğu olup olmadığını öğrenmek 

istiyor.

Şirket, eğer yetkili bir temsilci varsa, kendilerinin üründen sorumlu bir ithalatçı mı yoksa yetkili temsilci olması nedeniyle dağıtıcı mı 

olduklarını öğrenmek istiyor. 

İthalatçının sorumlulukları  

• Ayrıca ithalatçının ürün veya 

belgeler üzerinde adını ve adresini 

belirtmesi, uygunluk beyanının bir 

kopyasını tutması ve talep edilmesi 

halinde teknik belgelerin uygulayıcı 

makamlara sunulmasını sağlaması 

gerekir.

Dağıtıcının yükümlülükleri 

• Dağıtıcı, ürünleri pazara sunan, 

üretici, ithalatçı veya son kullanıcı 

dışındaki kişidir.

• Dağıtıcı ürünlerde uygunluk 

değerlendirmesi işaretlemesinin 

doğru yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmekle yükümlüdür. 

Yetkili Temsilciler

• "Yetkili temsilci", üretici tarafından 

atanan ve belirlenen görevleri 

üretici adına yerine getirmekle 

yetkilendirilen kişi ya da 

kuruluşlardır.



Yasal düzenlemeleri bulma ve anlama 

Ürünlerinizle ilgili özel şartları öğrenmek için sektörel kılavuzları inceleyin. 

GOV.UK, BB ve Kİ pazarı için her ürün türüyle ilgili bir dizi 
düzenlemeye sahiptir. 

Yönlendirici bilgiler, GOV.UK Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi' 
A-Z endüstri kılavuzunda mevcuttur.

Ürününüz için uygunluk beyanında bulunup bulunamayacağınız, 
ürününüzü nasıl işaretleyeceğiniz ve ürününüze has özel şartların 
olup olmadığı ile ilgili bilgiler ürün yönetmeliğinde mevcuttur



Ana mesajlar: Hemen harekete geç

Ürününüz için üçüncü taraf değerlendirmesi mi gerekli yoksa uygunluk beyanında bulunabilir misiniz
kontrol edin

Eğer uygunluk beyanında bulunuyorsanız mümkün olan ek kısa sürede UKCA işaretini kullanmaya
başlayın.

Tedarik zincirinizdeki ekonomik operatörler ve tedarikçilerin kendi sorumluluklarını ve yeni şartları 
anlamalarını sağlayın. 

1.

2.

3.

4.

Eğer üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi gerekiyorsa ürününüzün zamanında test edilip 1 Ocak 

2023’e hazır olması için mümkün olan en kısa sürede bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile bağlantı 

kurun. Uygunluk değerlendirme kuruluşu bulmak için UKMCAB veri tabanını kullanabilirsiniz. 



Daha fazla destek

www.gov.uk/ukca

goodsregulation@beis.gov.uk


