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TLNl ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Ilgi : Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nin 20 Mayıs 2022 tarihli e-postasl.

l Ocak 2023 tarihinden itibaren Britanya'ya (İngiltere, Galler ve İskoçya) yapılacak ihracatta UK Conformity
Assessed,/BK Uygunluk Değerlendirmesi (UKCA) işareti, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri
kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dihil)
onaylanmış kuruluşlar taıafından düzenlenen CE işaıetinin yerini alacaktır.

CE işareti gerektiren çoğu eşyayı kapsayan vc CE işareti gibi, eşyanın ilgili mevzuata ilişkin tüm gereklilikleri
karşıladığını gösteren UKCA işaretinin, Britanya 1İngiltere. Gal[er ve İskoçya) piyasasına sunulacak eşya için
kullanılması zorunlu olacak ve bu önemli değişiklik Türk ihracatçılarını da doğrudan etkileyecektir.

İngittere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı (BEIS) taıafından söz konusu değişikliğin getireceği yeni
düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Türkiye'nin öncelikli ülkelerden biri olarak
belirlendiği ıurgulanmıştır.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı elektronik postada,27 Mayıs 2022 tarihinde 14:00-15:30 saatleri araslnda Billeşik
Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve İngiliz Standartları Enstitiisü (BSI) işbirliğinde çevrimiçi "UKCA
İşareti: Birleşik Krallık'ta pazar erişimini güvence altına almak" konulu *İbinarın diizenleneceği
bildirilmektçdir.

Ekte programı sunulan söz konusu sanal etkinliğe ilgi duyan firma temsilcilerinin
https://register.gotowebinar.cotn/register/8705543 l6 5|302|4670 linkten kayıt yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
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Ali Emre YURDAKUL
Genel sekreter yardımcısı
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Webinar - UKCA İşareti: Birleşik Krallık'ta
pazar erışımını gÜvence aıtına almak

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, BSl ile ortaklaşa
düzenlediği lJKCA lşareti: Birleşik Kralhk'ta pazar erişimini
güvence aıt na almak konulu sanal etkinliğe siz]eri davet
etmeKen memnuniyet duymaKadır.

UKcA (UK Uygunluk Değerlendirmesi) işareti, Büyük Britanya'da
(İngiltere, Galler ve lskorya) piyasaya sürülen belirli ürünler için
gerekli olan yeni Birleşik Krallık ürün işaretidir. Daha önce CE
işareti gerektiren çoğu üninü kapsar.

Tarİh

saat:

Yel:

27 May|s 2022 cuma

14:00 - 15:30 TR saati

Çewimiçi

Kayt ücreti: Kallllm
ücretsiz olup çevrimiçi
kaylt zorunludur.

Etkinlik Dili: TürkçeCanlı webinar sırasında, BSl uzmanları, UKCA'ya iyi bir şekilde
hazırlanabilmeniz için önemli değişiklikler konusunda size
rehberlik edecek.

Neden katılmalısınız?
o ukcA işareti hakklnda bilgi sahibi olmak için.
. Üreticilerden neler bek|endiğini, nasıi uyum sağlayabileceğinizi

ve pazar erişiminizi sürdürmeye yönelik sonraki adımları
öğrenmek için.

kimler katılmalı?
Aşağıda sayılan ürünleri Birleşik Krallık'a halihazırda ihraç eden
veya gelecekte ihraç etmeyi planlayan üreticiler:
. Elektrikli ve Gaz Yakan Cihazlar
. Ölçü aletleri
ı Telsiz ekipmanı
. kişisel koruyucu Donanım
. Basınçlı kaplar ve kazanlar
. Denizcil|kekipmanlarl
. Asansörler
o lnşaat ve yapı Malzemeleri
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Kayıt için:
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