
G İŞARETİ 

Avrupa Birliği içinde süregelen standardizasyon çalışmalarına paralel olarak Ülkemizde de benzer gelişmeler yaşanmak-
tadır.  
Bilindiği üzere Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde yürütülen Yapı Malzemeleri Direktifi “Construction Products Directi-
ve” çerçevesinde harmonize edilen standartlar için CE işareti uygulaması devam etmekte ve harmonize edilen standart-
lar NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)’da yayınlanarak CE kapsamına alınmaktadır. 
01.07.2010 tarihi itibariyle 26.06.2009 tarihli ve 27270 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Ola-
cağı Kriterler” yönetmeliği uyarınca uyumlaştırılmamış (Harmonize edilemeyen)  standartlar ve yapı malzemeleri kapsa-
mındaki birçok ürün için G işareti uygulama zorunluluğu başlamıştır. Bu yönetmelik 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereğince Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından uygulanmak-
tadır. 
BvA Belgelendirme, 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 006 nolu Uygunluk Değerlendir-
me Kuruluşu olarak atanmıştır. 
Bu yönetmelik gereğince; 
A) Ulusal standartlara göre (G İşaretlemesine Tabi Ulusal Standartlar) üretilen ürünler kapsam dâhilindedir. 
B) Yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya sunulan ürünleri kapsar. 
C) Malzemeler teknik şartnamelerde öngörülen karakteristikleri arasından, temel gerekleri karşılamasına imkân verenle-
rin beyan edilmesi zorunludur. 
D) Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB komisyon kararları ile öngörülmemiş ise Ulusal Standarda 
tabi ürünler için 1+ olarak kabul edilir. 
E) Ulusal Standartlara tabi ürünlerin uygunluk teyidi, Bakanlıkça görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilir.    
G İşaretleme Uygunluk Teyidi için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir; 
Üretici Kuruluşun Sorumlulukları: 
 Sistem 1+ seviyesine uygun yapıda bir Fabrika Üretim Kontrolü oluşturmak ve uygulamak. ISO 9001 KYS oluştur-

muş kuruluşlar bu sistemi Kalite El Kitabı ve diğer dokümanlarında gösterebilir. 
 Belirlenmiş bir plan doğrultusunda üretimden numuneler almak ve Standartta tanımlanan muayene ve deneylere 

tabi tutmak 
 Ölçme ve deney cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yaptırmak 
 Ürün izlenebilirliğini sağlamak 
 Üretim ve ürün kontrolünü yapan personelin eğitim ve yetkinliğini sağlamak 
 Uygunluk beyanını onaylamak ve yayınlamak 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Sorumlulukları: 
 İlk tip testlerini yapmak ve/veya yaptırmak 
 Fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolü üzerine ilk tetkiki yapmak 
 Fabrika Üretim Kontrol Sistemini Belgelendirmek 
 Fabrika Üretim Kontrolünü devamlı olarak gözetim altında tutmak, değerlendirmek ve bildirimini yapmak 
 Fabrikadan, pazardan ya da inşaat sahasından alınan numuneleri denetleme niteliğinde deneylerden geçirmek. 
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G İşaretlemesine Tâbi kapsamımızdaki Ulusal Standart:  

             Diğer adıyla : Nervürlü İnşaat Demiri. 
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