
UKCA İşareti Hk. (United Kingdom Conformity Asessment)

Birleşik Krallık (BK) Hükümeti’nin, işletmelerin UKCA işaretine geçişini desteklemek için ilave tedbirleri 
tanıtan planları duyurduğunu bildirmek için yazıyorum.

UKCA işaretine uyum sürecine hazırlanmalarını desteklemek için sanayi sektörü ile geniş ölçüde iş birliği 
içerisindeyiz ve şimdiye kadar yapılan hazırlıklardan ötürü sektöre müteşekkiriz. İş birliğimiz dolayısıyla 
işletmelerin, BK’nın yeni ürünlerine yönelik düzenleyici rejime uyum sağlamakta zorluklarla 
karşılaştığının farkındayız. Mümkün olan yerde işletmeleri destekleme ve pragmatik olma gayesindeyiz.

Bu nedenle, UKCA rejimine uyum sağlarken işletmeleri desteklemek adına ilave tedbirleri tanıtıyoruz:

 Üreticiler tarafından, UKCA işaretinin uygulanması için temel olarak kullanılmak üzere 31 Aralık 
2022’ye kadar tamamlanan CE işaretlemesi için uygunluk değerlendirme faaliyetlerine izin 
vermek suretiyle, UKCA sertifikasyonu için yeniden test maliyetlerini azaltacağız. Bu tedbir, 
üreticilerin karşılaştığı birincil ve doğrudan maliyetleri düşürecek ve sertifikalarının geçersiz 
olacağı tarihe kadar veya 5 yıl için (31 Aralık 2027), hangisi daha yakınsa, geçerli olacak. Bu da, 
işletmeler ve buna bağlı olarak tüketiciler için mükerrer işlemleri ve maliyetleri azaltacaktır.

 Mevcut ithal stoklar, BK’da önceden piyasaya sunulmuş kabul edileceği için yeniden test 
ihtiyacı olmadığını açıkça belirteceğiz. Bu tedbir, işletmeler için var olan stoka yönelik maliyetli 
ve gereksiz yeniden etiketlendirme işlemini önleyecektir.

 Halihazırda BK pazarında bulunan malları onaran, değiştiren veya bakımını yapan yedek 
parçaların, orijinal ürün veya sistemin BK pazarına sunulduğu sırada mevcut olan gereksinimleri 
karşılayabileceğini açıkça belirteceğiz. Bu tedbir, yedek parça gerektiren ürün ve malların 
bakımının devam etmesine olanak sağlayacaktır.

 31 Aralık 2025'e kadar işletmelerin UKCA işaretini eklemesine ve AEA ülkelerinden (ve bazı 
durumlarda İsviçre'den) ürünler için, ithalatçı bilgilerini bir ekli belgeye veya etikete 
eklemesine müsaade etmeye devam edeceğiz. Bu tedbir, işletmelerin ürün tasarımlarını uygun 
ve maliyet etkin bir zamanda ve işaretleme değişikliklerine uyum sağlayacak şekilde 
ayarlamalarına olanak tanıyacaktır.

Bu değişiklikler medikal cihazlar, inşaat/yapı malzemeleri, taşınabilir basınç ekipmanları, kablo yolları, 
insansız hava araçları, demiryolu malzemeleri ve denizcilik ekipmanlarına uygulanmaz. Bu sektörlerden 
sorumlu departmanlar, sektöre özel düzenlemeler yapmaktadır.

Sanayi sektörünün UKCA rejimine geçişini desteklemekte kararlıyız. Bu tedbirler, uyum külfetlerini 
azaltmak ve tüketiciye yansıyabilecek maliyetleri önlemek üzere tasarlanmıştır.  İşletmelerin 31 Aralık 
2022’den önce UKCA işareti kullanmaya hazır hale gelmeleri adına sorularını cevaplamak için, 
işletmelerle ve uygunluk değerlendirme kurumlarıyla aktif olarak iş birliği içinde olmaya devam 
edeceğiz. Kılavuzu yayımladık ve bu değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu yerde mevzuatı 
sunacağız.

GOV.UK web sitesinde haber hikayesi paylaştık. Aynı zamanda, GOV.UK adresinde güncellenmiş 
kılavuzu bulabilirsiniz. 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain 
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