
 

 
 
 
 
 
 

Konu: yapı malzemeleri için CE işareti 

 12 Haziran 2013, Turnhout 

 
1988 yılında Avrupa Parlamentosu, daha çok Yapı Malzemeleri Yönergesi olarak bilinen 89/106/EEC sayılı 

yönetmeliği çıkardı. CE işareti, pazarlanan bir (yapı) ürünün Avrupa mevzuat ve standartlarına uygun olduğunu 

ve dolayısıyla Avrupa Birliği genelinde serbestçe ticareti yapılabileceğini gösteren bir araç olarak hizmet 

vermektedir.   

Ancak Yapı Malzemeleri Yönergesi sadece, ülkeye özgü uyarlamalara izin verildiği anlamına gelen bir 

'Yönergeydi' ve uygulanması ve yürütülmesi ulusal hükümetlere bağlıydı. Bu da uygulamanın yavaş ve yetersiz 

olduğu anlamına geliyordu.  Bu sorunları çözmek için Yapı Malzemeleri Yönergesi, Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği ile değiştirildi. Yönetmelik oylanarak 9 Mart 2011 tarihinde kabul edildi ve 2013 yılının Nisan ayında 

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayınlandı. Böyle bir yönetmelik tüm üye devletler için doğrudan bağlayıcı 

hale geldi. 1 Temmuz 2013 itibariyle Yapı Malzemeleri Yönetmeliği birçok yapı malzemesinde geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girecektir. Sızdırmazlık malzemeleri(MASTİKLER) için 1 Temmuz 2013'ten 1 Temmuz 2014'e 

kadar süre uzatılmıştır.  

CE işareti Avrupa Ekonomik Alanı'nın (AEA) tüm üye devletlerinde  gerekli hale gelecektir: Avusturya, Belçika, 

Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 

İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lichtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 

Romanya , Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve İsveç'in yanı sıra İsviçre ve Türkiye.  

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CE işareti taşıyan her yapı malzemesine Performans Beyanı iliştirilmesini 

öngörmektedir. Performans Beyanı, hedeflenen pazarın dilinde, dijital olarak ya da kağıt üzerinde üretici tarafından 

müşteriye sunulmaktadır ve 10 yıla kadar saklanmalıdır. Performans Beyanının içeriği Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği'nde belirtilmektedir ve standartların gerektirdiği şekilde belirtilen ürünün temel özelliklerini kapsar.  

Hangi yapı malzemeleri CE işareti ile işaretlenmelidir? 

•  Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı kapsamında olan ve  “bir arada var olma” dönemi sona ermiş 

olan (ör: sızdırmazlık malzemeleri için bir arada var olma dönemi Uyumlaştırılmış Avrupa 

Standardı 15651 uyarınca 1 Temmuz 2014'te sona erecektir.) 

YA DA 

•  Avrupa Teknik Onayı taşıyan (ör: kimyasal dübel ve yangına dayanıklı Soudal ürünleri) 

her yapı malzemesi.  

 
1 Temmuz 2013 itibariyle hangi ürünler CE işareti taşımayacak? 

 

•  Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı veya Avrupa Teknik Onayı kapsamının dışında kalan tüm yapı 

malzemeleri (ör astarlar, temizleyiciler, bantlar ve pencere montaj membranları); 

•  Yangına dayanıklı köpükler hariç TÜM PU köpükler (çünkü uyumlaştırılmış standart yoktur);  

•  Uyumlaştırılmış standardı olmayan tüm yapıştırıcılar (ör: ahşap ve inşaat yapıştırıcıları); 

•   İnşaatta kullanılmayacak tüm malzemeler (ör: Carbond 940FC, Soudaseal 260 CC, Gasketseal…) 

•  Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı kapsamının dışında kalan tüm sızdırmazlık ürünleri  (Uyumlaştırılmış 

Avrupa Standardı 15651): 

a. Yağ bazlı ürün (ör: Butyrub) 

b. Elastik olmayan cam sızdırmazlık ürünleri (ör: Cam macunu, Silirub ve Soudaseal Tradition) 

c. Tüm dolgular (ör: Soudafill Light, Calofer,) 

d. Macun şekilde olmayan tüm sızdırmazlık ürünleri. (ör: Soudaseal SL) 



 

 
 
 

Soudal CE işaretli ürün yelpazesi 
 

1. Fayans yapıştırıcılarına 2005 yılından bu yana CE işareti yapıştırılır. Fayans yapıştırıcıları, Uyumlaştırılmış 

Avrupa Standardı 12004 kapsamına girmektedir. 1 Temmuz 2013 itibariyle, performans beyanı 

sunulacaktır. 

2. Avrupa Teknik Onayı kapsamında yer alan bazı kimyasal dübel türleri halihazırda CE işareti taşımaktadır. 

1 Temmuz 2013 itibariyle, performans beyanı sunulacaktır. 

3. Yakın zamanda sızdırmazlık malzemeleri için uyumlaştırılmış bir standart kabul edilmiştir. Bu standart, 5 

bölümden oluşur (Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı 15651-1'den Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı 

15651-5'e kadar) ve uygulama alanına göre sızdırmazlık malzemelerini 4 ayrı kategoride sınıflandırır. Bu 
uyumlaştırılmış standart yeni olduğu için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ürünleri güncel standardına göre 

tasdik ettirmek, uyarlamak ve pazarlamak için 1 yıllık bir arada var olma dönemine izin vermektedir. Bu 

dönem 1 Temmuz 2013'te başlayacak ve bir yıl sonra 1 Temmuz 2014'te sona erecektir. Bu 4 

kategoriden birinin altında yer alan tüm sızdırmazlık malzemeleri (cephe, camlama, sıhhi tesisat bağlantı 

parçaları ve yaya yolları) bir arada var olma dönemi süresince 1 Temmuz 2014'e kadar CE işareti 

taşıyacak ve Performans Beyanı ile birlikte sunulacaktır.  

4. Yangına dayanıklı ürünler için de uyumlaştırılmış bir standart hazırlanmaktadır. Ancak bu standart 

tamamlanana kadar Soudal yangına dayanıklı ürünler, Avrupa Teknik Onay Rehberi  026'ya tabidir ve 

dolayısıyla Avrupa Teknik Onay belgelerinin alınmasının ardından CE işareti taşıyacak ve Performans 

Beyanı ile teslim edilecektir 

5. Bazı PVC boru-yapıştırıcılara (Soudal 42A) da 2007 yılından bu yana CE-işareti yapıştırılmaktadır. Bu 

yapıştırıcılar Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları 14680:2006 ve  14814:2007 kapsamına girmektedirler. 

1 Temmuz 2013 itibariyle, performans beyanı sunulacaktır. 

 
Soudal'ın distribütörlerine karşı sorumlulukları 

 

Bir üretici olarak Soudal, gerekli Soudal ürünlerinde doğru CE-işaretlemesini yapacak ve ilgili Performans 

Beyanını hazırlayacaktır. Bu Performans Beyanı zamanında Soudal web sitesinde sunulacaktır veya talep üzerine 

temini sağlanacaktır.  

 
2014 Temmuz ayından itibaren distribütörler CE işareti olmayan sızdırmazlık ürünleri satabilecek mi? 

 

 

EVET. Distribütörler bir arada var olma döneminden önce aldıkları Soudal ürünlerinin kalan stoklarını 

satabilecekler. Bir arada var olma döneminden sonra her teslimat için distribütörlerin üreticiden gerekli CE 

işaretini uygulamasını ve Performans Beyanını temin etmesini istemeleri gerekecektir.  

 
 

Sorularınız için Soudal ekibi hizmetinizdedir! 


