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Amaç 

SCA  tarafından ,  ATEX  2014/34/AB  (Ek X ) Direktifi kapsamında uygulanan  Moduler sistemden sonra CE işaretinin 

kullanılması konusunda  uygulama kriterlerinin belirlenmesidir.  

Kapsam : CE İşaretinin ürünler üzerinde kullanılması 

Sorumluluk 

Belgelendirilen firmalar ve SCA   

İlgili Dökümanlar 

- CE İşareti uygulaması -Resmi Gazete Tarihi - No : 23/02/2012 - 28213 

-ATEX 2014/34  Direktifi –  

Uygulama 

SCA  yapılan incelemeler sonucu Ürün üzerinde kullanılacak CE işaretine ait Firmanın uyması gereken uygulama ve 

teknik kriterle aşağıda belirtilmiştir. Uygulama sorumluluğu firmaya aittir. Müracaatlar belgelendirme birim 

sorumlusu tarafından yapılabilirliği akretitasyon kapsamına göre incelenir ve Başvuru/Talep  formu üzerinde  

onaylanır. Hizmet akışları her faaliyet için hazırlanan planlarda açıklanmıştır. 

CE İşaretinin teknik  detayı aşağıda A1 de verilmiştir. 

CE İşaretinin kullanım uygulaması konusunda bilgiler A2 de verilmiştir. 

A.1 - Ek X  CE UYGUNLUK İŞARETİ TEKNİK DETAYI 

CE İşareti uygulaması -Resmi Gazete Tarihi - No : 23/02/2012 - 28213 

A. CE uygunluk işareti aşağıdaki şekilde yer alan CE harflerinden oluşur:  
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İşaretin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulmalıdır.  

CE uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri 5 mm'den az olmamak üzere hemen hemen aynı düşey boyutta olmalıdır.  

Küçük ölçekli teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazlar için bu asgari boyuttan vazgeçilebilir.  

B. AB uygunluk beyanı içeriği.  

AB uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır:  

- İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin adı veya tanıtıcı işareti ve adresi,  
- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın açıklaması,  
- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın yerine getirdiği 
ilgili tüm hükümler,  

- Uygun olduğunda, Onaylanmış Kuruluşun adı, tanıtım numarası ve adresi ile AT tip inceleme belgesinin numarası,  

- Uygun olduğunda, uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar,  

- Uygun olduğunda, kullanılan standartlar ve teknik talimatnameler,  

- Uygun olduğunda, uygulanan Avrupa Birliği Direktiflerine dayanan diğer Yönetmeliklere yapılan atıflar,  

- İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimlik bilgileri.  

A.2 CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 23/02/2012 - 28213 

"CE" UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR GENEL ESASLAR 

    Madde 5 - "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

    a) "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler 
kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin 
temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara 
uyulduğunu gösterir. 

    b) "CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından 
teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.  

    c) Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması 
durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. 
Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme 
hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin 
hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri, ürün beraberindeki 
belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya mümkünse bilgi plakasında belirtilmelidir. 
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    d) "CE" uygunluk işareti;  

    1) Ekte belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve gerektiğinde, çizimdeki oranlara sadık kalmak 
kaydıyla büyültülebilir veya küçültülebilir, 

    2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır, 

    3) Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı ya da istenmediği durumlarda varsa 
ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngörmesi halinde ürün beraberindeki belgelere iliştirilir, 

    4) Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. 

    e) Ürüne "CE" uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu 
göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.  

    f) "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir. 

    g) "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından iliştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" 
uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen 
kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi 
veya üretici tarafından iliştirilir. 

    h) Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve 
onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka 
işaretler yer alabilir. 

    ı) Ürüne, "CE" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. 

  j) Ulusal veya uluslararası standartlara ya da başka düzenlemelere uygunluğu belirten işaretler, "CE" uygunluk 
işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde ürüne, ambalajına veya ürün beraberindeki 
belgelere   
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