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Üretici, piyasaya güvenli ürün arz etmek 

zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun 

olan ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir.

Piyasaya arz edilecek malzemelerin Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliği’nin hükümlerini 

karşılaması gerekmektedir. CE işareti; 

malzemelerin bu yönetmeliğin bütün 

hükümlerini karşıladığını gösterir. 

89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği  01.01.2007 tarihinden itibaren 

zorunlu olarak uygulamaya konuldu…

Buna göre kapsam dahilinde olan 350 

ürünün iç ve dış pazara sunulabilmesi için 

CE işareti taşıması zorunludur. 

89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği:

Kaynak: İZODER Karikatür Yarışması - 2006
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 Isı Yalıtım Ürünleri (95/204/EC, 99/91/EC):

Camyünü,Taşyünü, Ekspande Polistiren Köpüğü (EPS), 

Ekstürüde Polistiren Köpüğü (XPS), Poliüretan Köpüğü 

(PUR), Fenol Köpüğü (PF), Cam Köpüğü (CG) vb.,

 Isı Yalıtım Sistemleri (97/556/EC): Dış Cephe Isı yalıtım 

sistemleri

 Su Yalıtım Örtüleri (99/90/EC): Çatılarda kullanılan su 

yalıtımı örtüleri, Temellerde kullanılan su yalıtım örtüleri ve 

Perde duvarlarda su ve nem yalıtımında kullanılan su yalıtım 

örtüleri, Buhar dengeleyici olarak kullanılan su yalıtım örtüleri, 

Çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri 

 Likit Uygulanan Çatı Su Yalıtım Sistemleri (98/599/EC) 

 Çatı Kaplamaları (98/436/EC): Bitüm esaslı Ondüle 

Levhalar, Shingle

 Yalıtım Camı Üniteleri (2000/245/EC):

CE İşareti Taşıması Zorunlu Sektör Ürünleri
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Düşük riskli olduğu kabul edilen ürün grupları için direktifin temel gereklerine 

uygunluk, üreticinin kendisi tarafından ya kendi test imkanları ya da başka 

herhangi bir kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu 

ürünler hakkında üreticinin düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici 

tarafından ürüne iliştirilmektedir. 

Yüksek riskli olduğu kabul edilen ürünlerin ise MUTLAKA, AT Resmi Gazetesi'nde 

adı yayımlanmış onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşları tarafından 

doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden 

üretici/belgelendirme kuruluşu CE işaretini ürüne iliştirmektedir.

Ürünlere CE İşareti İliştirilmesi

Uygunluk Teyit Sistemi Onaylanmış Kuruluş

 Sistem 1 ve 1+

 Sistem 2 ve 2+

 Sistem 3

 Sistem 4

Belgelendirme Kuruluşu: 

FPC Belgelendirme Kuruluşu:

Test Laboratuarı:

-



5

 Mevcut ısı ve su yalıtım malzemeleri 

üreten kuruluşların teknik şartnamelerde 

tanımlanan deneyleri gerçekleştireceği 

test alt yapısında eksiklikler

bulunmaktadır.

 Ülkemizde ısı yalıtım malzemelerine ve 

su yalıtım örtülerine yönelik bir 

Onaylanmış Test Laboratuarı 

bulunmamaktaydı.

Yalıtım Sektöründe Karşılaşılan Sorunlar:

 Türkiye’de üretilen ürünlerin iç pazarda satılabilmesi için yurt dışında 

faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan hizmet alınması gerekliydi.
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Çözüm: TEBAR A.Ş.

İZODER tarafından 27 Ekim 2007 

tarihinde TEBAR Test Belgelendirme 

Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

İstanbul’da kuruldu. 
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 89/106/EEC sayılı “Yapı Malzemeler Yönetmeliği” 
kapsamındaki ürünlerin güvenli olarak piyasaya arz edilmesi 
sürecinde gerekli olan uygunluk değerlendirme hizmetlerini 
üretici veya dağıtıcılara bağımsız ve tarafsız bir yapıda 
sağlamak, 

Üreticilerin laboratuar alt yapılarındaki eksiklikler 
dolayısıyla gerçekleştiremedikleri testleri yurtiçinden makul 
fiyatlar ile gerçekleştirmek,   

Tüketicinin korunması amacı ile piyasa arz edilmiş olan 
ürünlerin beyan değerleri ile performanslarının uyumunu 
isteğe bağlı olarak kontrol etmek,

Yönetmelik kapsamında hususlar ile ilgili bilgi paylaşımı 
amacıyla kamuoyuna açık eğitimler gerçekleştirmek 

Yönetmelik kapsamı dışındaki araştırma geliştirme 
çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin 
performanslarını ölçerek ortaya koymak.

Kuruluş Amacı

1967-İlk İhracat-Türkiye
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 TEBAR A.Ş., bağımsız ve tarafsız bir yapıda 

hizmet verebilmek amacıyla “TS EN ISO/IEC 

17025:2005 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” 

standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi 

ve altyapısını oluşturarak Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 

edilmiştir.

 TEBAR A.Ş.’nin akreditasyon numarası AB-

0302-T’dir.

Akreditasyon

http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0302T.pdf

AB0302T.pdf
AB0302T.pdf
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 Deney Hizmetleri (Başlangıç Tip Deneyleri): TEBAR A.Ş., yalıtım 

malzemelerinin CE işareti ile pazara arz edilmeleri sürecinde, onaylanmış test 

laboratuvarı olarak sunmuş olduğu hizmetlerin yanı sıra  üreticilerin alt 

yapılarında yer almayan deneyleri, üretici adına gerçekleştirerek fabrika 

üretimine de destek olmaktadır

Hizmetler
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 İnşaat Firmaları/Müteahhitler için Deney 

Hizmetleri:Yoğun bir şekilde yalıtım malzemesi tüketen 

inşaat firmaları ve müteahhitler kullanılacak olan yalıtım 

malzemelerini uygulama öncesi TEBAR’a göndererek 

performansını test ettirebilirler. TEBAR A.Ş.; inşaat 

firmaları ve müteahhitlerin standartlara uygun olmayan 

ürünleri kullanmadan önce tespit ederek hatalı 

uygulamaların önüne geçmelerine ve prestiji yüksek 

projelere imza atmalarına yardımcı olmayı 

hedeflemektedir. 

 Kamu Kurumları/Yapı Denetim Kuruluşları için 

Deney Hizmetleri: Denetim hizmeti veren kamu 

kurumları ve yapı denetim kuruluşları sorumluluklarının 

gereğini TEBAR A.Ş. tarafından sağlanan laboratuvar 

imkânları ile birlikte daha etkin olarak gerçekleştirebilirler 

Hizmetler
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 TEBAR A.Ş, ürün standartlarında yapılan 

tanımlamalar ışığında ısı yalıtım malzemeleri, 

bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri, çatı 

ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım 

örtüleri ve bitüm esaslı çatı kaplamalarının 

belgelendirilmesi sürecinde onaylanmış test 

laboratuvarı olarak hizmet sunmaktadır.

Hizmetler

2164-CPD

Kapsam:

Camyünü, Taşyünü, Ekspande Polistiren Köpüğü (EPS), Ekstürüde Polistiren Köpüğü (XPS), 

Poliüretan (PUR) gibi binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri.

Çatı ve temellerde su yalıtımı, toprak temaslı perde duvarlarda nem yalıtımı, çatı veya cephe 

kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri (nefes alan su yalıtım örtüleri, kiremit altı su yalıtım 

örtüleri gibi) ve buhar dengeleyici olarak kullanılan; plastomerik veya elastomerik polimer bitümlü 

örtüler, PVC, LDPE, EPDM vb. plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri

Bitüm esaslı çatı kaplamaları 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_146161

TEBAR NB 2164 index.pdf
TEBAR NB 2164 index.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_146161
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 Türkiye’nin ilk ve tek onaylanmış test 

laboratuvarı

 Türkiye’nin en geniş kapsamlı akredite 

yalıtım laboratuvarı 

 Türkiye’nin Su yalıtımı ile ilgili ilk akredite 

test laboratuvarı

Türkiye’de Dıştan Yangın Etkisi Altında 

Davranış tayinine yönelik deney alt yapısına 

sahip tek test laboratuvarı.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 

Türkiye’den atanan 6. Onaylanmış Kuruluş

Kazanımlar

TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME A.Ş.
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TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME A.Ş. 

 Yatırımlarına devam ederek onaylanmış kuruluş kapsamının 

genişletilmesine,

 Sunacağı hizmetler ile inşaat sektörünün kalite alt yapısının desteklenmesine,

 Yalıtım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda cihaz alt yapısının

geliştirilmesine,

 Yürüteceği etkinlikler ile sahip olduğu deneyim ve bilgilerin paylaşılmasına,

 Oluşturacağı özel belgelendirme modelleri ile kalite çıtasının yukarı 

çekilmesine,

 Piyasa Denetimi ve Gözetimine destek olarak tüketicilerin korunmasına 

katkıda bulunulmasına devam edecektir. 

Hedefler
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BUGÜN YALITIM SEKTÖRÜNÜN ÜRÜNLERİNE HİZMET VERECEK OLAN 

KISA SÜREDE YAPI MALZEMELERİNİN DİĞER ÜRÜNLERİNE DE HİZMET 

VERMEYİ PLANLAMIŞTIR.
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Teşekkürler

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.

Adres: Şerifali Çiftliği Hendem Cad. Kıble Sok. No:33 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul

Tel: + 90 216 420 47 52 E-mail: info@tebar.com.tr 

Fax:+ 90 216 466 31 52 Web: www.tebar.com.tr
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