
Dear All,

I am writing to inform you that the UK Government has announced plans to introduce measures to 
further support businesses transitioning to UKCA marking. We have been engaging extensively with 
industry to support businesses prepare for UKCA, and we are grateful to industry for the preparations 
made so far. From our engagement, we are aware that businesses face challenges in adapting to the new 
UK goods regulatory regime. We want to be pragmatic and support businesses where we can.

We are therefore introducing further measures to support businesses as they adapt to the UKCA regime:

  We will reduce re-testing costs for UKCA certification, by allowing conformity assessment activities 
for CE marking completed by the 31 December 2022 to be used by manufacturers as the basis for 
applying a UKCA marking. This will reduce the immediate costs faced by manufacturers and will be 
valid until the expiry of their certificate or for 5 years (31 December 2027), whichever is sooner. This 
will reduce duplication and costs for businesses and by extension, consumers.

  We will make clear there is no need to re-test existing imported stock, as these products will be 
considered already placed on the market In Great Britain (GB). This will prevent the costly, and 
unnecessary re-labelling of existing stock for businesses.

  We will make clear that spare parts that repair, replace or maintain goods already on the GB market 
can meet the same requirements that were in place at the time the original product or system was placed 
on the GB market. This will allow products and goods requiring spare parts to continue to be maintained.

  We will continue to allow businesses to affix the UKCA marking, and to include importer information 
for products from EEA countries (and in some cases Switzerland), on an accompanying document or 
label until 31 December 2025. This will allow business to adjust their product design to accommodate 
marking changes at a convenient and cost-effective time. 

These changes do not apply to medical devices, construction products, transportable pressure equipment, 
cableways, unmanned aircraft systems, rail products and marine equipment. Departments responsible 
for these sectors are making sector specific arrangements.

We are fully committed to supporting industry transition to the UKCA regime, and these measures have 
been designed to reduce compliance burdens and prevent costs that could be passed on to consumers. 
We will continue to actively engage with businesses and conformity assessment bodies to provide 
information on these measures and answer any questions to ensure businesses are ready to start using 
UKCA marking before 31 December 2022. We have published guidance and will shortly bring forward 
legislation where required to enable these changes.

We have published a news story on GOV.UK and you can find our updated guidance on GOV.UK: 
Using the UKCA marking and Placing manufactured goods on the market in GB.

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

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-kutahya-envision/Dogrula/Validate_Doc.aspx?eD=BSL60MHM4&eS=2919 adresinden yapılabilir.



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. 
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