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REVİZYON SAYFASI 

 

 

EFECTIS ERA AVRASYA A.Ş. yönetim sistem dokümantasyonu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmıştır.  

 

Sıra No. Değişiklik Tarihi Değişikliğin Tanımlanması Onay 

1 29.06.2020 
“EEA Dışı Belgelendirme için Etiket Kullanım Kuralları” 

bölümü eklendi. 
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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, EFECTIS ERA AVRASYA (EEA)’nın sertifika, logo, onaylanmış kuruluş numarası ve CE 

işaretinin kullanımına ilişkin esasları belirlemektir. 

2.   KAPSAM 

 

Bu prosedür, Efectis Era Avrasya tarafından yürütülmekte olan hizmetler kapsamında uygunluk değerlendirme 

faaliyetleri sonucunda ilgili olabilecek sertifika, logo, onaylanmış kuruluş numarası ve CE işaretlerinin kullanımı ile 

ilgili usul ve esasları kapsar. 

 

3. KULLANILAN KISALTMALAR VE TANIMLAR 

 

 

Sertifika   CPR’a göre Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikası 

Logo EEA'nın kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol 

Onaylanmış kuruluş  

numarası:                          Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan kuruluş kayıt numarası 

 

Müşteri Sertifika için başvuru gerçekleştiren ve ürünü piyasaya arz eden imalatçı veya yetkili 

temsilcisi konumundaki tüzel veya gerçek kişi için kullanılan genel terim.  

Yetkili Kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

CPR   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

CE   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kullanma yetkisi verilen işaret 

Sertifika   CPR’a göre Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikası 

AEA    Avrupa Ekonomik Alanı 

AET    Avrupa Ekonomik Topluluğu 

AB    Avrupa Birliği 

FÜK    Fabrika Üretim Kontrolü 

ITT    İlk Tip Testi 

 

 

EEA tarafından uygunluğu değerlendirilerek Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu 

Sertifikası verilen yada CE işareti kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve EEA çalışanları faaliyetlerini bu 

prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur. 

4.   İLGİLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

 

 4 Nisan 2011'de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 305/2011 Sayılı Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği, 

 10 Temmuz 2013 tarihli 28703 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 305/2011/AB Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği, 

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin, Yapı Malzemelerine yönelik uyumlulaştırılmış pazarlama koşullarını 

belirleyen ve Konsey'in 89/106 / EC sayılı yönergesini yürürlükten kaldıran (AB) 305/2011 sayılı yönergesinin 

uygulamaya konulmasına ilişkin 27 Aralık 2012 tarih ve 2012-1489 sayılı Kararname, 

 EN ISO/IEC EN 17065, 

 EN ISO/IEC EN 17067, 

 

5.  UYGULAMA 

 

EEA Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikası Kullanımına İlişkin 

Kurallar  

EEA tarafından CE işaretinin kullanımını sağlayan Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi 

Uygunluğu Sertifikaları olarak yayınlanan belgeler EEA’a ait olup, sertifikanın geçerli olduğu süre boyunca kullanım 

hakkı ise düzenlendiği müşteriye aittir.  
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EEA sertifikaların kullanılma koşullarını aşağıda belirtilmiştir; 

 

 Sertifika yayınlandığı tarihten itibaren ilgili teknik şartnama (harmonize standard) doğrultusunda gözetim 

denetimleri gerçekleştirildiği sürece 1 yıl (± 3 ay) süre ile geçerlidir. 

 Belgenin kullanım hakkı üçüncü tarafa devredilemez.  

 Sertifika kalite sistem veya hizmet belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.  

 EEA Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikalarına sahip olmayan ürün 

CE sertifikalı üründür diye satılamaz.  

 EEA Sertifikası düzenlenmiş olduğu dışındaki (tip, model, parti vs.) ürün veya ürünler için kullanılamaz.  

 Sertifikalı ürünler diğer ürünlerle karıştırılamaz, karışmayı engelleyici tedbirlerin alınmasından üretici, üretici 

gurubu ve müteşebbisler sorumludur.  

 Piyasaya sunulan son haliyle kontrol edilmeyen ve belgelendirilmeyen ürün EEA sertifikası ve CE simgesi 

kullanılarak satılamaz.  

 Sertifikalı ürünün, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) uygunluğundan üretici sorumludur. 

 EEA tarafından yayımlanmış olan sertifika üzerinde tahrifat yaparak ticari, mali v.b. çıkar elde etmeye 

teşebbüs eden tüm taraflar hakkında EEA, kanundan ve ilgili yasal mevzuattan doğan tüm hakları mahfuz 

kalmak kaydıyla, gerekli yasal yaptırımlara başvurur. EEA, Bakanlık da dahil olmak üzere ilgili tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarını yürütülmekte olan yasal süreç hakkında bilgilendirir.  

 Sertifikalı ürünün sertifikası bütün halinde kullanılabilir, herhangi bir sayfası veya eki ayrı olarak 

kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. 

 

EEA Logosu Kullanımına İlişkin Kurallar  

1- EEA belgeleri üzerinde bulunan logonun kullanım hakkı sadece EEA'e ait olup, EEA tarafından 

belgelendirilmiş kuruluşlar EEA logosunu kullanım hakkına sahiptir.  

2- EEA logosu orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir. EEA logosu işareti renk ve formatı hiçbir koşulda 

değiştirilemez, orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 10 mm'den daha küçük 

olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir. 

3- EEA logosu beyaz zemin üzerine lacivert veya lacivert zemin üzerine gri renk olarak kullanılabilir. Lacivert ve 

gri renk kodları Ek’'de belirtilmektedir. 

4- EEA logosu orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. 

5- EEA logo su EEA tarafından uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan, Performans Değişmezliği/ Fabrika 

Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikası ürün belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

6- EEA tarafından logo kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar; 

a) EEA tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, logo anlam karmaşası oluşmayacak 

şekilde kullanmalıdır, EEA tarafından belge/sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi durumunda 

logo, kullanımını durdurmalıdır. EEA tarafından yayımlanan belge kapsamında yer almayan standartlar, 

bölümler, ürünler, tesisler vb. için  EEA logosunu kullanamaz, 

b) Logo, kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez, EEA logosu reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde 

kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve 

dokümanları üzerinde EEA logosu kullanılamaz. 

7- EEA, logosu taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz. 

8- EEA logosu, belgelendirilen kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım 

stantlarında izin almak koşuluyla kullanılabilir. 

9- EEA marka ve belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır. 

10- Logonun herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. 
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11- Sertifikalı kuruluşun logoyu bu prosedüre uygun kullanmaması durumunda EEA yanlış kullanımı derhal önler 

ve durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri alır, gerekli olduğu hallerde hukuki yaptırım uygular. 

12- EEA logosunun yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı derhal iptal etme, belgeyi askıya alma 

ve yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal Bakanlığa ve Akreditasyon Kuruluşuna bildirme 

hakkına sahiptir. 

13- EEA tarafından belgelendirilen kuruluşa logo elektronik ortamda iletilir. Belge işaretinde bulunan EEA 

markası ile akreditasyon markasının yeri değiştirilemez. 

14- EEA logosu system/proses/hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılamaz 

15- EEA logosu ürün üzerinde kullanılamaz.  

16- EEA logosu laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine 

kullanılamaz. 

17- Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının EEA tarafından 

belgelendirilmesi durumunda EEA logosu sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir. 

18- Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet 

ortamında kullanılabilir.  

CE İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar 

1- İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını 

öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün 

gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. 

2- Bir ürünün "CE"işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, 

ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı 

tarafından yerine getirildiğini gösterir. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya 

uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme 

veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir. 

3- "CE" işareti ilgili harmonize standardın Ek Z.A bölümünde belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden 

oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. 

765/2008 numaralı Yönetmeliğin 30. Maddesinde belirtilen şekilde kullanılmalıdır.  

4- "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, 5 mm’den küçük olmalıdır.  

5- "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının 

garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki 

belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur 

6- "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

7- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

8- Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer 

işaretler de yer alabilir. 

9- Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler 

konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğin okunabilirliğini ve anlamını 

bozmayacak şekilde konulabilir 

10- "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde 
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kullanılamaz. 

11- Kuruluşun "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili akreditasyon 

kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlemeli ve 

durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı durumunda EEA belgeyi iptal 

eder. 

Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası (EEA Kimlik Kayıt Numarası 2184) Kullanımına İlişkin Kurallar 

1- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası, belgeli kuruluş tarafından hazırlanan Performans Beyanı'nda ve CE 

etiketinde kullanılır 

2- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme kapsamında olmayan ürünlere 

dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz. 

3- Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt 

numarası kullanımı durdurulmalıdır. 

4- Kuruluşun onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz, usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya alınır. 

Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluşun bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal 

önlenir, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alması sağlanır. Uygunsuzluğun devamı durumunda EEA belgeyi 

iptal eder. 

5- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve üçüncü taraflarca 

kullanılamaz. Aksi durumda yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme 

hakkına sahiptir. 

6- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar kuruluşun 

sorumluluğundadır. 

7- Ek’de belirtilen Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile EEA logosu beraberce kullanılamaz.  

EEA Dışı Belgelendirme için Etiket Kullanım Kuralları 

"Performans Belgelendirilmesi", markalama amacı ile listelenen ve kontrol edilen bilgilerdir. 

“Efectis Sertifikası” markası aşağıda belirtilen yerlerde kullanılır. 

 Belgelendirilmiş ürün üzerinde 

 Veya ürünü ambalajında (Ürünün üzerine etiket yapıştırmak mümkün değil ise) 

 Ve beraberindeki belgelerde 

Her bir Efectis Sertifikalı ürün aşağıdaki şablona göre sertifika etiketi ile işaretlenecektir: 
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Ürünü piyasaya süren,  şablonu belirtilen yerlere yapıştırmadan önce Efectis Era Avrasya tarafından onay alacaktır. 

1. Sertifikalı Ürünün Etiketlenmesi 

Etiket, ürün üzerinde kalacak ve ürünün sökülmesi gerekmeden kolayca tanımlanabilecek ve erişilebilecek şekilde 

yapıştırılmalıdır. 

2. Ambalajın Etiketlenmesi 

Etiketin estetik nedenlerle ürüne (örneğin: cam üzerine)  yapıştırılması mümkün olmadığında veya ürünün boyutunun 

etiket için uygun olmaması durumunda, etiket, ambalajın üzerine çıkarılamayacak bir şekilde yapıştırılabilir. 

3. Beraberindeki Dokümanların İşaretlenmesi 

Ürün veya ambalaj üzerindeki işarete ek olarak, işaretleme ürünle birlikte verilen teknik dokümantasyonda 

belirtilmelidir. Aşağıdaki bilgiler teknik dokümanlarda çoğaltılmalıdır. 

 Sertifika etiketi, 

 Efectis Sertifikasına göre sertifikalandırılmış özellikler. 
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EK 

EEA Logosu 

 

 

 

 

EEA logosu beyaz zemine lacivert olarak aşağıda belirtilen renk kodlarında kullanılabilir.  

Red 

Quadri: 0 95 94 28 

Pantone: 7620 coated 

RVB: 183 49 44 

 

Blue 

 

PANTONE 2766 C 

RGB 20 27 77 

HEX/HTLM 141B4D 

CMYK 100 100 6 60 

 

CE işareti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE işareti Kombinasyonu 

 

 


