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Yapý Malzemeleri Direktifi
(89/106/EEC)
A. CE Ýþaretlemesi Nedir?
Avrupa Birliði ülkelerinde mallarýn serbest dolaþýmýný saðlamak için geliþtirilen bir Uygunluk
Deðerlendirme ve Ýþaretleme Sistemidir.
Conformité Européenne (Avrupaya Uygunluk) kelimelerinin kýsaltýlmýþ halidir.
Ürünlerin CE Ýþaretini taþýmasý;
·
·
·
·

güvenlik
saðlýk
çevre
tüketicinin korunmasý

ile ilgili temel koþullarý yerine getirdiðini göstermekte ve o malýn
AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karþýlaþmaksýzýn
dolaþýmýný saðlamaktadýr.
Yeni Yaklaþým Direktifleri, her bir ürünle ilgili mevzuatýn uyumu yerine, benzer ürünlerin bir arada
toplanmasýyla oluþturulan ürün gruplarý çerçevesinde hazýrlanan mevzuatýn uyumlaþtýrýlmasýný
öngören yaklaþýmdýr.

B. Yapý Malzemeleri Direktifi
89/106/EEC sayýlý yapý malzemeleri direktifi, bina ve diðer inþaat
mühendisliði iþleri dahil olmak üzere tüm yapý iþlerinde daimi
olarak kullanýlmak amacýyla üretilecek yapý malzemelerinin taþýmasý
gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olmasý gereken uygunluk
deðerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetim iþlemleri ile ilgili usul ve esaslarý
belirlemektedir.
Yapý Malzemeleri Direktifi kapsamýnda üretilecek teknik þartnamelerin dayandýrýlmasý gereken temel
gerekler, ABye üye ülkelerin yürürlükteki yapý mevzuatlarýdýr. Bu temel gerekler;
· Mekanik Dayaným ve Stabilite
· Yangýn Durumunda Emniyet
· Hijyen, Saðlýk ve Çevre
· Kullaným Emniyeti
· Gürültüye Karþý Koruma
· Enerjiden Tasarruf ve Isý Muhafazasýdýr.
Yapý Malzemelerinin, yönetmeliðe uygunluðu için AB Komisyonu tarafýndan yayýmlanan harmonize
(uyumlaþtýrýlmýþ) standartlara uygunluðu zorunludur. Harmonize standartlarýn olmadýðý durumlarda
European Technical Approval (ETA) olarak anýlan Avrupa Teknik Onaylarý uygunluk
deðerlendirmesinde esas teþkil etmektedir.
Harmonize standartlarda Ek ZA bölümü mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Bu ek, esas olarak bir CE
iþaretlemesi için kontrol listesi olup, düzenlenmiþ gereklilikleri ve ilgili test yöntemlerini gösterir.
Yapý Malzemeleri Yönetmeliði, ABnin 89/106/EEC direktifinin (CPD) uyumlaþtýrýlmasýdýr. CPD, AB
tarafýndan 20.000in üzerindeki ürün grubu için geliþtirilmiþtir. Türkiyede de 01.01.2007 tarihi
itibarý ile Yapý Malzemeleri Yönetmeliði zorunlu hale gelmiþtir. Bu konuda yetkilendirilmiþ kuruluþ
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýdýr.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi:
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yapý malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini (resen veya þikayet üzerine) görevlendirdiði denetim
elemanlarý aracýlýðýyla yapar. Yetkili Kuruluþ piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için eline geçen her türlü bilgiyi kullanýr.
Bu bilgilerin kaynaðý þikayet, ihbar, tüketici, kullanýcý, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluþlarý olabilir.
Denetimlerde üreticinin muhatap alýnmasý esastýr. Daðýtýcýnýn iþ yerinde yapýlan denetimde: üreticinin adý ve adresi tespit edilir.
Üreticinin belirlenemediði durumlarda 3 gün içerisinde üreticinin veya yapý malzemesini tedarik ettiði kiþinin (tedarikçi) kimliðini
bildirmeyen daðýtýcý üretici olarak kabul edilir.

C. Uygunluk Teyit Sistemleri
Uygunluk teyit sistemleri, hangi görevlerin üretici tarafýndan gerçekleþtirileceðini ve hangilerinin Onaylanmýþ Kuruluþ(lar) (NB)
tarafýndan yerine getirileceðini gösterir. Bu seviyeler 1+ ile 4 arasýnda deðiþmektedir.
Seviyeyi belirten rakam ne kadar düþükse, onaylanmýþ kuruluþun deðerlendirme sürecine katýlýmý o oranda yüksek olmaktadýr.
Lütfen aþaðýdaki tabloya bakýnýz:

Bir ürünün uygunluk teyit sistemi seviyesi, o ürünün saðlýk ve güvenlik açýsýndan ne kadar riskli olduðuna baðlýdýr.

D. Onaylanmýþ Kuruluþlar
Yapý Malzemeleri Yönetmeliði (89/106/EEC) kapsamýna giren malzemelerle ilgili olarak, uygunluk
deðerlendirmesi, teyit ve belgelendirme faaliyeti yapacak deney laboratuarlarý, muayene ve/veya
belgelendirme kuruluþlarý arasýndan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan belirlenerek ilgili
mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluþudur.
Ürünlerin uygunluk teyit sistemi seviyesine göre Onaylanmýþ Kuruluþlarýn görevleri þu þekilde
açýklanabilir:
Uygunluðun Belgelendirilmesi (Uygunluk Beyaný ile birlikte)
· SÝSTEM 1 & 1+ seviyesindeki ürünler için;
Malzemenin baþlangýç tip testi; fabrika ve FÜKün ilk tetkiki; FÜKün devamlý gözetimi;
alýnan numunelerin deneyi.
· SÝSTEM 2 & 2+ seviyesindeki ürünler için;
FÜKün belgelendirilmesi; FÜKün devamlý gözetimi, deðerlendirilmesi ve onaylanmasý.
· SÝSTEM 3 seviyesindeki ürünler için;
Malzemenin (onaylanmýþ laboratuar tarafýndan) baþlangýç tip testi.
· SÝSTEM 4 seviyesindeki ürünler için;
Onaylanmýþ kuruluþa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

E. Teknik Dosya
Teknik dosya; ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiðini gösteren rapor ve belgelerin bulunduðu ve
ürünün tasarým, üretim ve/veya çalýþmasý ile ilgili bilgileri içeren dosyadýr.
Teknik Dosyada Bulunmasý Gerekenler:
· Ürüne ait genel tanýmlama,
· Tasarýma ait çizimler,
· Ürün/üretim prosedürüne iliþkin bilgiler,
· Ürüne ait teknik þartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif þartname listesi,
· Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karþýlamasý için gerekli kalite faktör deðerleri,
· Ürünün test belge ve raporlarý, muayeneler,
· Baþlangýç tip deneyi sonuçlarý raporlarý (onaylanmýþ kuruluþ tarafýndan düzenlenen),
· Varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika
üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karþýlamaktadýr.)
· AT uygunluk belgesi* (Sadece 1+, 1, 2 ve 2+ uygunluk teyit sistemi dahilindeki ürünler için gereklidir.)
· AT uygunluk beyaný**
Ayrýca dosyaya içerik sayfasý eklemek de mecburi olmamakla birlikte faydalý olacaktýr.
* AT Uygunluk Belgesi üzerinde;

** AT Uygunluk Beyaný;

· Belgelendirme kuruluþunun adý ve adresi,
· Üreticinin veya topluluk içindeki kurulmuþ temsilcisinin
adý ve adresi,
· Ürünün tanýmý (cinsi, tipi, sýnýfý, kullanýmý vb.)
· Ürünün uyacaðý hükümler,
· Ürünün kullanýmýnda uygulanabilir özel þartlar,
· Belge numarasý,
· Uygulanabildiðinde, belgenin geçerlilik süresi ve þartlarý,
· Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiþ olan kiþinin
adý ve pozisyonu belirtilmelidir.

· Üreticinin veya topluluk içinde kurulmuþ temsilcisinin
adý ve adresi,
· Ürünün tanýmý (cinsi, tipi, sýnýfý, kullanýmý vb.),
· Ürünün uyacaðý hükümler,
· Ürünün kullanýmýnda uygulanabilir özel þartlar,
· Uygulanabildiðinde, onaylanmýþ kuruluþun adý ve adresi,
· Üretici veya yetkili temsilcisi adýna beyaný imzalamakla
görevli olan kiþinin adý ve pozisyonu bilgilerini içermelidir.

F. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)
Üretici, ürün ve imalat prosesine uygun olarak uygulamakta olduðu
Fabrika Üretim Kontrol sistemini tanýmlayan dokümanlar hazýrlamalý ve
bunlarý sürekli güncellemelidir.
· Referans teknik þartnamenin þartlarýna uygun olarak, Fabrika Üretim
Kontrolü kapsamýnda hazýrlanacak dokümantasyon kýsaca;
çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluklarýný ve eðitimini, üretim ve
laboratuar donamýmý, donanýmýn bakým ve kalibrasyonunu, üretim yeri
akýþ þemasýný, ürün izlenebilirliðinin tanýmýný (piyasa ve depolama dahil),
uygun olmayan ürünün kontrolünü (müþteri þikayetleri ve geri çaðýrma
dahil), ürünün dýþ etken ve diðer malzemelerle karýþýmýný engelleyici
tedbirleri, hammadde, üretim ve ürünün kontrolünün saðlandýðý
dokümanlarý, kalite kontrol planlarýný ve deney metotlarýný içerebilir.
· Bu dokümanlar etkin biçimde uygulanmalýdýr.
· Bu uygulamalar ve sonuçlarý kayýt altýna alýnmalýdýr.
· Bu sonuçlar, herhangi bir sapmayý düzeltmek, söz konusu sapmalarýn
etkilerini telafi etmek, ortaya çýkan herhangi bir uygunsuzluða çözüm
bulmak ve eðer gerekiyorsa, uygunsuzluðun nedenini ortadan kaldýrmak
için Fabrika Üretim Kontrolünü gözden geçirmek için kullanýlmalýdýr.
Fabrika üretim kontrol çalýþmalarý;
· Hammadde ve bileþenlerinin teknik özellikleri ve doðrulanmasýný,
· Önceden öngörülmüþ olan bir zaman aralýðý ile imalat esnasýnda
yapýlacak olan kontroller ve deneyleri,
· Teknik þartnamede öngörülen sýklýklarda son ürün üzerinde yapýlacak
olan doðrulama iþleri ve deneyleri kapsar.

Mevcut bir ISO 9000 (veya dengi) yönetim sistemi
tüm bu gereklilikleri karþýlamaktadýr.

G. CE Ýþareti
Yapý malzemelerinin, uyumlaþtýrýlmýþ standartlara, Avrupa Teknik Onayýna
veya tanýnan uyumlaþtýrýlmýþ milli standartlara uygun olarak
üretildiðini ve ilgili uygunluk teyit iþlemlerine tabii tutulduðunu gösterir.
CE uygunluk iþareti malzemeye, malzeme etiketine, ambalaja veya
malzemenin ilgili ticari dokümanlarýna iliþtirilebilir.
CE iþareti kalite iþareti deðil, güvenlik iþaretidir.
AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu iþareti taþýmasý
zorunludur. CE iþaretlemesi kapsamýna girdiði halde, CE iþaretini
taþýmayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatý mümkün deðildir.

CE iþareti / etiketi örneði
CE Ýþareti þunlarý kapsamalýdýr;
A CE uygunluk logosu
B Onaylanmýþ kuruluþun numarasý (1224)
C Üretici adý ve adresi
D Ýþaretin iliþtirildiði yýlýn son 2 rakamý
E Belge numarasý (1224-CPD-00565)
F Ürün Standardý
G Ürün özellikleri
H Ürünün beyan edilen performansý

Ýç pazarýmýz açýsýndan ise, mevzuat uyumu tamamlanmýþ ve zorunlu
uygulamaya girmiþ ürün yönetmelikleri kapsamýnda olan ürünlerin,
CE Ýþareti taþýmasý yasal zorunluluk haline gelmiþtir.

A

CE iþaretinin gerekliliklerini saðlamak üreticinin, bayiinin ya da yetkili
temsilcinin sorumluluðundadýr.
B

H. CE Ýþaretlemesi Ýçin Ýzlenmesi
Gereken Aþamalar

C

1234

Üretici Firma Ünvaný

D 04

E 1234-CPD-00565
F EN 56378-1:2004

1. Ürününüzü tanýmlayýn ve ürüne ait uyumlaþtýrýlmýþ standardý belirleyin.

G

2. Ürün Standardýndaki Ek ZAyý gözden geçirin

Tip XYZ  konut ve ticari iþyerlerinde
kullaným amaçlý çatý penceresi

Rüzgar yükü direnci  Test basýncý:
Sýnýf 5

3. Ürünün sýnýfý, tipi vb. bilgilere göre uygunluk teyit sistemini belirleyin.

Rüzgar yükü direnci  Kasa sapmasý:
Sýnýf B

4. Fabrika Üretim Kontrolünü kurun (ISO 9000 esasýna göre yapýlabilir)

Kar yükü direnci: 4-16-4

5. Ýlk Tip Testlerini belirleyip uygunluk teyit sisteminde verilen göreve göre
deneyleri yapýn/yaptýrýn.

Dýþ yangýn performansý: npdSu
Geçirmezlik-Kalkansýz (A):Sýnýf 8A

6. Fabrika Üretim Kontrolü kapsamýnda deney ve muayeneleri yapýn.
7. Uygunluk teyit sistemi gerektiriyorsa FÜK belgelendirmesi için bir
onaylanmýþ kuruluþa baþvurun ve AT Uygunluk Belgesini alýn.
8. Bir AT Uygunluk Beyaný Hazýrlayýn.
9. CE Teknik Dosyasýný oluþturun ve muhafaza edin.

Yangýna tepki: Euroclass D

H

Su Geçirmezlik  Kalkanlý (B): npd
Darbe direnci: 450
Güvenlik düzeneklerinin yük taþýma
kapasiteleri: Eþik deðeri
Akustik performansý: 33 (-1; -5)
Termal iletim: 1,7
Radyasyon özellikleri  Güneþ faktörü: 0,55
Radyasyon özellikleri  Iþýk iletimi: 0,75
Hava geçirgenliði: Sýnýf 4

10. CE iþaretini ekleyin.
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