
 

 
İZMİR VALİLİĞİ 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

CE ve G işaretlemeleri ile ilgili bilgilere Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz 

web sitelerinden ulaşabilirsiniz.  

 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

- Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı 

http://www.csb.gov.tr/ 

 İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

-  Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Müdürlüğü 

https://www.csb.gov.tr/iller/izmir/ 

 

2014 YILINDA DENETİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜNLER 

-Hazır Beton Denetimleri (Teknik Dosya ve Taze -

Beton Denetimi) 

-PVC Kapı ve Pencere Sistemleri 

-Beton Agregaları 

-Doğal Taşlar 

-Panel Radyatör 

-Isı Yalıtım Malzemeleri 

-Su Yalıtım Malzemeleri 

-Demir Çelik 

-Yalıtım Camı 

-Tuğla-Kiremit 

-Asmolen 

-Uçucu kül 

-Seramik karolar 

-Metal Bacalar 

-Hazır beton katkı malzemeleri 

-Boyalar 
 

http://www.csb.gov.tr/
https://www.csb.gov.tr/iller/izmir/
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 Sayın tüketiciler kullandığınız ya da satın aldığınız inşaat 

ürünlerinde CE etiketi olmasına dikkat ediyor musunuz? 

2007 yılında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği zorunlu uygulamaya girmiş ve 

tüm inşaat malzemelerinde (PVC kapı pencere, yalıtım camı, seramik, su ve 

ısı yalıtımı ürünleri, vs…) CE işareti taşıma zorunluluğu gelmiştir. 

 

“Üreticilerden mutlak surette ürünle ilgili 

bilgileri* içeren CE etiketini isteyiniz.” 

 

 CE İşareti nedir? 

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve 

çevre açısından sağlıklı ve güvenli ürün olduğunu 

gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım 

Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE işareti resmi bir 

işarettir.  
 

 

“CE işareti bir kalite işareti değil, ürünün 

güvenli olduğunu gösteren bir işarettir.” 

 

*Ürünle ilgili standartta istenen tip testi sonuçları. 
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 Denetimler neye göre yapılmaktadır? 
İllerin denetim programı Bakanlığımız Merkez Birimi tarafından 

hazırlanmaktadır. “CE” İşareti Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

ve denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olan malzemenin standardına göre 

denetim elemanlarınca yapılmaktadır. 

 

 

 

“İl Müdürlüklerimiz tarafından 

yerli ve ithal tüm yapı 

malzemelerine yönelik 

yapılmakta olan piyasa gözetim 

ve denetimi bir kamu görevidir, 

siz tüketicilerin korunmasını 

hedeflemektedir” 

 

 

 CE İşaretinin yasal geçerliliği 

nedir? 
CE işareti bütün AB ülkelerinde geçerli resmi 

bir işarettir. Ürünün bu ülkelerde serbest 

dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport 

işlevi görmektedir. CE işareti 1996’da 

yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması 

gereği ülkemiz iç pazarında yapı 

malzemelerini de içeren 23 adet ürün 

grubunda zorunludur. 
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 Güvenli ürün nedir? 
Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya 

kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî 

ölçüde koruma sağlayan ürünlere denir. 
 

 G İşareti nedir? 

 

AB’nin ortak mevzuatının bulunmadığı, ulusal 

mevzuat ile düzenlenen alanda kalan ürünler bu 

gruba girer. Örneğin hazır beton, inşaat demiri gibi 

malzemeler bu gruba girmektedir. 
 

 

 

“İl Müdürlüğümüz denetim 

elemanları CE ve G 

işaretlemeleriyle ilgili 

denetimlere ilimiz genelinde 

devam etmektedir” 

 

 Üründeki CE ve G İşaretlemelerinden kim 

sorumludur? 
Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. 

Eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değil ise 

bu sorumluluk ithalatçıya aittir. 

 


