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Hazırlayan 
Kalite Yönetim Temsilcisi 

Onaylayan 
Teknik Düzenleme Sorumlusu 

Amaç: SCA  tarafından ,  ATEX  2014/34/AB  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 Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi - No: 27/05/2021-31493 

-Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 

Uygulama 

SCA  yapılan incelemeler sonucu ürün üzerinde kullanılacak CE işaretine ait firmanın uyması gereken uygulama ve teknik kriteri 

bu dokümanda belirtilmiştir. Uygulama sorumluluğu firmaya aittir. 

• Modül A- Üretimin Dahili Kontrolü: İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini karşılayan bileşen 
harici her bir ürüne CE işaretini iliştirmelidir.    

• Modül B- AB Tip İncelemesi: İmalatçı, AB Tip İnceleme sertifikasını aldıktan sonra ürüne CE işaretini ve onaylanmış 
kuruluşun kimlik kayıt numarasını iliştiremez. İmalatçının ürününe CE işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt 
numarasını iliştirebilmesi için; Modül D veya Modül E kapsamında belgelendirme için onaylanmış kuruluşa başvurmalı 
ve belgelendirme sürecini başarılı olarak tamamlaması gerekir (bkz. Uygulama-Modül D ve Modül E). 

• Modül D-İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu: İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin 
uygulanabilir gereklerini yerine getiren ve AB Tip İnceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan bileşen harici her 
bir ürüne, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda CE işaretini ve bu işaret sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt 
numarasını iliştirmelidir. 

• Modül C1- Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk: İmalatçı, 2014/34/AB 
Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini karşılayan ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan 
bileşen harici her bir ürüne CE işareti iliştirmelidir. 

• Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk: İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir 
gereklerini yerine getiren ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan bileşen harici her bir ürüne, 
onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda CE işaretini ve bu işaret sonrasında onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt 
numarasını iliştirmelidir. 

• Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk: İmalatçı, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda 2014/34/AB 
Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerine uygun olan bileşen harici her bir ürüne, CE işaretini ve sonrasında kimlik kayıt 
numarasını iliştirmelidir.  

1 - CE UYGUNLUK İŞARETİ ÜRÜNE KONULMASI VE KULLANILMASI 

CE İşareti Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi - No: 27/05/2021 – 31493 

 CE işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 26/05/2021 tarihli ve 4021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

“CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:  

• 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. 
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•  “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:  

 

 

• İşaretin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur. 

• İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilemediği müddetçe, “CE” işareti asgari 5 mm ebadında olur. 

• 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. 

• “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

•  “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

•  İlgili  teknik  düzenlemenin  gerektirdiği  durumlarda,  “CE”  işaretinin  yanında,  üretim  kontrol  safhasında  yer  alan 
onaylanmış  kuruluşun  kimlik  kayıt  numarası  da  yer  alır.  Kimlik  kayıt  numarası,  onaylanmış  kuruluşun  kendisi  
veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. Bir ürünün farklı 
teknik  düzenlemelerin  kapsamına  girmesi  sebebiyle  birden  fazla  onaylanmış  kuruluşun  değerlendirmesine  tabi  
tutulması durumunda, “CE” işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan tüm onaylanmış kuruluşların kimlik 
kayıt numaraları yer alır. 

• Ürünün  üzerinde  “CE”  işaretiyle  birlikte  piktogramlar  veya  belirli  bir  riski  veya  kullanımı  betimleyen  diğer 
işaretler de yer alabilir. 

• Ürüne  “CE”  işaretinin  anlamı  ve  şekli  hakkında  üçüncü  şahısları  yanıltacak  başka  işaretler  veya  betimlemeler 
konulamaz.  Diğer  her  türlü  işaret,  ürüne  ancak  “CE”  işaretinin  görünebilirliğini,  okunabilirliğini ve  anlamını  
bozmayacak şekilde konulabilir. 

•  “CE”  işareti  sadece  teknik  düzenlemelerin  konulmasını  öngördüğü  ürünlerde  kullanılabilir,  başka  ürünlerde 
kullanılamaz. 

• İlgili  teknik  düzenlemelerin  gerektirdiği  durumlarda  “CE” işareti  görme  engellilerce  de  okunabilecek  şekilde 
konulur. 

2-CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR VE ŞARTLAR  
(1) CE işareti görülebilir, okunaklı ve silinemez bir biçimde ürüne veya ürünün bilgi levhasına iliştirilir. Bu durumun 

mümkün olmaması veya ürünün yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilmemesi halinde ambalaja ve eşlik eden belgelere 
iliştirilir. 

(2)  CE işareti ürün piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. 
(3) CE işaretini, imalat kontrol safhasına müdahil olan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası izler. Onaylanmış 

kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluşun kendisi tarafından veya talimatı ile imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. 
(4) CE işaretini ve uygulanabildiği yerde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını, patlamaya karşı korunma özel 

işareti , teçhizat-grup ve kategorisinin simgeleri ve uygulanabildiği yerde, 2014/34/AB Yönetmeliği Ek-2’nin madde 
1.0.5’inde belirtilen bilgi ve diğer işaretlemeleri takip eder. 
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2014/34/AB Yönetmeliği EK-2’nin Madde 1.0.5’ine göre; 

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler, aşağıdaki asgari ayrıntılara sahip biçimde, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde 
işaretlenmelidir;  

- İmalatçının adı, kayıtlı ticari unvanı veya tescilli ticari markası ve adresi, 
- CE işareti  
- Seri veya tip gösterimleri, 
- Varsa, parti veya seri numarası, 
- İmal yılı, 

- Patlamaya karşı korunma özel işaretini ( ) takiben teçhizat grup ve kategorisinin simgesini, 
- II. Grup teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan 
kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili). 

Ayrıca, gerekli olması durumunda, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler de yukarıdaki teçhizat ve koruyucu sistemler 
üzerine işaretlenir. 

(5) CE işaretini, diğer işaretleri, sembolleri ve dördüncü fıkrada belirtilen bilgiyi ve uygulanabildiği yerde onaylanmış 
kuruluşun kimlik kayıt numarasını özel bir riski veya kullanımı gösteren herhangi bir diğer işaret takip edebilir. Özellikli bir 
patlayıcı ortam için tasarımlanmış ürünler uygun şekilde işaretlenmelidir. 

(6) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut mekanizmaları temel 
alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır. 

    3-CE İŞARETİNİN YANLIŞ KULLANIMI  

(1)Aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona erdirmesini  
ister: 

a) CE işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğine veya bu talimatın “2. CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar” 

bölümünde yer alan maddelere aykırı olarak iliştirilmesi. 

b) CE işaretinin iliştirilmesinin gerekli olduğu halde hiç iliştirilmemesi. 

c) Patlamaya karşı korunma özel işareti , teçhizat-grup ve kategorisinin simgeleri ve uygulanabildiği yerde, belirtilen 

diğer işaretleme ve bilgilerin 2014/34/AB Yönetmeliği Ek-2’nin Madde 1.0.5’ine aykırı olarak iliştirilmesi veya hiç iliştirilmemesi. 

ç) Onaylanmış kuruluşun ürünün kontrol safhasına müdahil olduğu durumlarda kuruluşun kimlik kayıt numarasının, bu 

talimatın “2. CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar” bölümünde yer alan maddelere aykırı olarak iliştirilmesi veya 

hiç iliştirilmemesi. 

d) AB uygunluk beyanı veya uygunluk onayının ürünle birlikte gerektiği şekilde bulunmaması. 

e) AB uygunluk beyanı veya uygulanabildiği durumlarda uygunluk onayının doğru olarak hazırlanmaması. 

f) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması. 

g) 2014/34/AB Yönetmeliği 8 inci maddenin yedinci fıkrasında veya 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 

bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması. 

ğ) 2014/34/AB Yönetmeliği 8 inci veya 10 uncu maddelerde belirtilen herhangi bir diğer idari şartın yerine getirilmemesi. 

(2) 2014/34/AB Yönetmeliği birinci fıkrada belirtilen uygunsuzlukların devam etmesi halinde, Bakanlık piyasada mevcut olan 

ürünün yasaklanması veya kısıtlanması veya ürünün piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm 

tedbirleri alır. 
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