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Sayın üyemiz,  

  

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

28/09/2021 tarih 176-2594 sayılı yazıda,     

 

Birleşik Krallık’ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzenlemeler alanında 

CE işareti yerine ikame ettiği kendi işareti olan UKCA'nın bir yıllık geçiş süresini takiben 1 

Ocak 2022 olarak belirlenen yürürlüğe giriş süresinin birçok sektörden gelen talepler 

sonucunda bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 olarak yeniden belirlendiği belirtilmekte olup, 

BK uygunluk değerlendirme işareti (UKCA) ve Kuzey İrlanda uygunluk değerlendirme işareti 

(UKNI) ile ilgili olarak temin edilen Türkçe uygulama kılavuzları ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

  

 

 

 

Ekler: 

Ek.1 - UKCA Kılavuzu (5 Sayfa) 

Ek.2 - UKNI Kılavuzu (6 Sayfa) 
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