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BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ 
YÖNETMELİK (2006/95/AT)(1) 

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

                Ama    

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amac; bu Yönetmelik kapsamna giren elektrikli tehizatn bu 
Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladktan sonra piyasaya 
arz iin gerekli olan emniyet kurallar ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esaslar 
belirlemektir.   

                Kapsam 

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; alternatif akm iin 50 volt - 1000 volt arasnda, doğru akm iin 75 volt - 
1500 volt arasnda değişen anma gerilimlerinde kullanlmak üzere tasarmlanan elektrikli tehizat kapsar. 

                (2) Bu Yönetmeliğin Ek II'sinde belirtilen tehizat ve durumlar bu Yönetmelik kapsam dşndadr. 

                Dayanak 

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  

                a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna 
Dair Kanuna dayanlarak, 

                b) (Değişik:RG-10/05/2007-26518) Avrupa Birliğinin 2006/95/EC direktifine paralel olarak 
hazrlanmştr. 

                Tanımlar 

                MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geen; 

                a) Bakanlk: Sanayi ve Ticaret Bakanlğn,  

                b) EN: Avrupa Standardn, 

                c) IEC: Uluslararas Elektroteknik Standardizasyon Komitesini, 

                ) CEE: Uluslararas Elektrikli Tehizat Onay Kurallar Komisyonunu, 

                d) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini, 

                e) TS EN: Türk Standardlar Enstitüsünün uyumlaştrarak yaymladğ Avrupa standardlarn, 

                f) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, 

                g) Müsteşarlk: Dş Ticaret Müsteşarlğn, 

                ğ) TSE: Türk Standardlar Enstitüsünü, 

                ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Emniyet Gerekleri,  Standardlar, CE Uygunluk İşareti 



                Emniyet gerekleri 

                MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamndaki elektrikli tehizat, Ek I’de belirtilen temel emniyet 
gereklerini karşlamak zorundadr.  

                (2) Uluslararas emniyet hükümleri mevcut değil veya emniyet gereklerini tesis eden ulusal emniyet 
hükümleri mevcut değil ise uyumlaştrlmş Avrupa standardlarna uygun olarak piyasaya arz edilen elektrikli 
tehizat bu Yönetmeliğin hükümlerini ve emniyet gereklerini sağladğ kabul edilir. 

                (3) Yürürlükteki iyi mühendislik uygulamasna uygun olarak yaplmş olan, yaplma amacna uygun 
olarak kullanldğnda, düzgünce monte edilip bakm yapldğnda insanlarn, evcil hayvanlarn ve mallarn 
güvenliğini tehlikeye düşürmeyen elektrikli tehizat piyasaya arz edilebilir. 

                Standardlar  

                MADDE 6 – (1) Bakanlk, TSE tarafndan belirlenen ilgili uyumlaştrlmş ulusal standardlarn isim ve 
numaralar ile bu Yönetmelik kapsamna giren elektrikli tehizatla ilgili uyumlaştrlmş Avrupa standardlarn ve 
bunlara ilişkin değişiklikleri ilgili olduğu Yönetmeliğe atfta bulunmak suretiyle Resmi Gazete’de yaymlar. 
Bakanlk bu bilgileri, Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlğa bildirir. 

                (2) Bu maddenin birinci fkrasnda bahsedilen uyumlaştrlmş standardlarn, uyumlaştrlmş Avrupa 
standardlar arasnda mevcut bulunmamas halinde, Avrupa Topluluklar Resmi Gazetesinde yaymlanmş olan 
IEC veya CEE’nin emniyet hükümlerini yerine getiren elektrikli tehizatn bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olduğu kabul edilir. TSE ve Bakanlk, CEE veya IEC tarafndan belirlenen emniyet hükümlerini uygulamak ve 
Resmi Gazete’de yaymlamak iin gereğini yapar. 

                (3) Piyasaya arz ve serbest dolaşm söz konusu olduğunda, uyumlaştrlmş Avrupa standardlar veya 
CEE/IEC tarafndan belirlenen uluslararas emniyet hükümlerinin henüz mevcut olmadğ durumlarda, eğer 
ulusal standardlar bu Yönetmelikte istenen emniyet hükümlerine eşdeğer seviyeyi sağlarsa, yürürlükte bulunan 
ulusal standard hükümlerine uygun olarak üretilmiş olan elektrikli tehizatn bu Yönetmelikteki hükümlere 
uygun olduğu kabul edilir. 

                CE uygunluk işareti  

                MADDE 7 – (1) CE uygunluk işaretinin kullanlmasna ve elektrikli tehizata iliştirilmesine dair esaslar 
aşağda belirtilmiştir:  

                a) Piyasaya sürülmeden önce, bu Yönetmeliğin kapsamna giren elektrikli tehizatla ilgili olarak, Ek 
IV'te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilir, Ek III'deki esas ve biimde Uygunluk Beyan 
hazrlanarak elektrikli tehizatn bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilir ve elektrikli tehizata bu 
maddenin (c) bendindeki esaslara uygun olarak CE uygunluk işareti iliştirilir. 

                b) Bir itiraz veya şüphe durumu söz konusu olduğunda, imalat veya ithalat, elektrikli tehizatn bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair, 13 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen usule uygun olarak 
bildirilen bir kuruluş tarafndan düzenlenen raporu sunabilir. 

                c) Örneği Ek III’te verilen CE uygunluk işareti; imalat veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi 
tarafndan elektrikli tehizatn üzerine, bu mümkün değilse ambalaj üzerine, kullanm klavuzuna veya garanti 
belgesine ayn şekilde görülebilir, okunakl ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir, eklenir veya baslr. 

                (2) Elektrikli tehizata, CE uygunluk işaretinin anlam ve şekli konusunda üüncü şahslar yanltacak 
başka işaret ve yaz iliştirilemez. Ancak, ulusal veya uluslararas standardlara veya başka düzenlemelere 
uygunluğu gösteren öteki işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek 
şekilde ürüne, ambalajna, kullanm klavuzuna veya garanti belgesine baslabilir veya iliştirilebilir. 

                (3) Elektrikli tehizatn, başka yönlerden CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören diğer 
yönetmeliklere de tabi olmas durumunda, CE uygunluk işareti elektrikli tehizatn söz konusu diğer yönetmelik 
hükümlerine de uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkann, bir geiş 
dönemi boyunca, imalatya uygulama konusunda bir seme hakk tandğ durumlarda, CE uygunluk işareti 



sadece imalatnn uygulamay setiği yönetmeliğin/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu 
durumda, uygulanan yönetmeliğin/yönetmeliklerin ilgili ayrnt ve hükümleri yönetmeliklerde öngörülen ve 
elektrikli tehizatn ilişiğinde bulunan belgeler, uyarlar ve kullanma klavuzunda verilir. 

                CE uygunluk işaretinin usulsüz iliştirilmesi  

                MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile 13 üncü maddesinin (b) bendinin hükümleri sakl 
kalmak kaydyla; 

                a) CE uygunluk işaretinin haksz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalat veya 
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi ürünlerin CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanmas 
ve Bakanlk tarafndan koyulan şartlar dhilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür. 

                b) Bakanlk, uygunsuzluğun devam etmesi halinde, söz konusu elektrikli tehizatn piyasaya arzn 
kstlamak ya da yasaklamak veya 12 nci madde ile 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen prosedürlere 
uygun olarak piyasadan toplatlmasn sağlamak iin uygun tüm tedbirleri alr.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teknik Dosya, Piyasaya Arz,  Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

                Teknik dosya 

                MADDE 9 – (1) İmalat veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) 
bendinde belirtilen Uygunluk Beyan ve uygunluk değerlendirmesi sonular ile birlikte Ek IV’ün üüncü 
paragrafnda belirtilen; ürünün tasarm, üretim ve alşmasn aklayan bilgileri ierecek şekilde düzenlemiş 
olduğu Teknik Dosyann bir suretini Bakanlk tarafndan istenildiğinde incelenmek üzere hazr bulundurur. 
Bakanlk, gerektiğinde bu konuda inceleme yapmak üzere bir kuruluşu yetkilendirebilir. 

                Piyasaya arz  

                MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ve güvenlikle ilgili iyi mühendislik uygulamasna göre 
üretilmiş ise, elektrikli tehizatn piyasaya arz kstlanamaz, yasaklanamaz ve engellenemez. 

                Piyasa gözetimi ve denetimi 

                MADDE 11 – (1) Elektrikli tehizatn piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu 
Karar ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 
25103 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlğ Tarafndan Gerekleştirilecek Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlk 
tarafndan yaplr. Denetim sonularnn olumsuz olmas halinde, bu Yönetmeliğin 16 nc maddesi hükümleri 
uygulanr. 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

Tedbirler ve Bildirimler  

                Tedbirler  

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamna giren elektrikli tehizatn, bu Yönetmelikte öngörülen 
emniyet hükümlerini sağlamadğnn tespit edilmesi ve Ek I'de belirtilen gerekleri, 6 nc maddede bahsedilen 
uyumlaştrlmş standardlar, 7 nci maddede bahsedilen hükümleri veya 10 uncu maddede bahsedilen iyi 
mühendislik uygulamasnn sağlanmamas halinde, Bakanlka bunun gibi elektrikli tehizatn piyasaya arz 
yasaklanr ve serbest dolaşm engellenir.  

                Bildirimler 

                MADDE 13 – (1) Bildirimlere ilişkin hükümler aşağda belirtilmiştir. 



                a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Müsteşarlk araclğ ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Komisyona 
bildirilir. 

                b) Emniyet nedeniyle Bakanlka elektrikli tehizatn piyasaya sürülmesi yasaklanr ya da serbest 
dolaşm engellenirse, kararn gerekeleri, özellikle 10 uncu maddeye uygunsuzluğu, 6 nc maddede belirtilen 
uyumlaştrlmş standardlardaki veya 5 inci maddede belirtilen emniyet hükümlerindeki eksiklikten kaynaklanp 
kaynaklanmadğ belirtilerek, Müsteşarlk araclğ ile Komisyona ve ilgili üye ülkelere hemen bildirilir. 

                c) Bu Maddenin (b) bendinde belirtilen bildirimin yaplmasndan itibaren ü ay iinde bir mutabakat 
sağlanamazsa,  Komisyonun görüş ve tavsiyeleri değerlendirilir.  

                ) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ve 6 nc maddenin üüncü fkrasnda belirtilen emniyet 
hükümleri konusunda üye ülkelere danştktan sonra Komisyon uygun tavsiye veya görüşlerinin kesin olarak 
bildirmesini müteakip Bakanlk, bildirilen hükümlerle ilgili olarak olas itirazlarn, gerekelerini de belirterek ü 
ay iinde Müsteşarlk araclğ ile Komisyona bildirir. 

                d) Bakanlk;  

                1) Bu Yönetmeliği uygulamaktan sorumlu olan birim ile 7 nci maddeye uygun olarak yetkilendirilen 
kuruluşun ad ve adresini, 

                2) Standardlar belirleyen kurumun adn ve adresini Müsteşarlk araclğ ile Komisyona ve üye ülkelere 
bildirir. 

                3) Yukardaki bilgilerde olabilecek herhangi bir değişiklik, Müsteşarlk araclğ ile Komisyona ve üye 
ülkelere bildirilir. 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

                Zorlayıı emniyet kuralı  

                MADDE 14 – (1) Elektrikli tehizat ile ilgili olarak, elektrikli tehizatn kullanclarna elektrik sağlayan 
veya şebekeye elektrik bağlants sağlayan kuruluşlar iin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin hükümlerinden 
daha sk emniyet gerekleri getirilemez. 

                Ulusal daimi komite 

                MADDE 15 – (1) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin kendine mahsus uygulama ve icras iin Bakanlk 
eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite oluşturulabilir.  Bu 
komitenin alşma usûl ve esaslarna ek olarak komiteye katlan kurum ve kuruluşlar yaymlanacak bir Yönerge 
ile belirlenir. 

                Aykırı davranışlarda uygulanaak hükümler 

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykr davranşta bulunanlara 4703 sayl Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun hükümleri uygulanr. 

                Düzenlemeler 

                MADDE 17 – (1) Bakanlk, bu Yönetmeliğin uygulanmas ile ilgili olarak gerekli ulusal mevzuat 
düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.   

                GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-10/05/2007-26518) 

(1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Belirli Gerilim Snrlar Dhilinde 
Kullanlmak Üzere Tasarlanmş Elektrikli Tehizat İle İlgili Yönetmeliğe (73/23/AT) yaplmş olan atflar, bu 
Yönetmeliğe yaplmş saylr.       



                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik  

                MADDE 18 – (1) 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Belirli Gerilim Snrlar 
Dhilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanmş Elektrikli Tehizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT ) yürürlükten 
kaldrlmştr. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yaplan atflar, bu Yönetmeliğe yaplmş 
olarak kabul edilir. 

                Yürürlük 

                MADDE 19 –  (1) Bu Yönetmelik  yaym tarihinde yürürlüğe girer. 

                Yürütme  

                MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yürütür. 

              Ekleri İin Tıklayınız 

_____________ 

(1) Yönetmeliğin adı “Belirli Gerilim Sınırları Da ilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Te izat İle İlgili 
Yönetmelik (73 23 AT)” iken,  10 05 2007 tari li ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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