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CE markasınına ilişkin genel prensipler  
 

• CE işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. 
• CE işareti, sadece ilgili topluluk mevzuat uyumu çerçevesinde yerleştirilmesi 

sağlanan ürünlere iliştirilir ve herhangi başka bir ürüne  iliştirilemez 
• CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine 

uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk 
değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir. 

• CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine 
uygun olduğunu  kanıtlar. 

• Bir ürüne markaların, işaretlerin veya yazıtların iliştirilmesi CE narkasının şekli 
ve anlamını üçüncü şahısların yanlış yorumlamasına meydan verecek şekilde 
iliştirilmesi yasaklanmıştır. CE markasına görünüm, okunabilirlik ve anlam 
itibariyle herhangi bir zarar vermemek kaydıyla, ürüne diğer markaların 
iliştirilmesi mümkündür. 

• CE markasının yanlış kullanımında sözleşmede ve yasal şartlarda belirtilen 
cezalar uygulanır.   

• Aşağıda  belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve gerektiğinde, 
çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyültülebilir veya küçültülebilir, 

• Đşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün 
pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü 
şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş 
olduğunu beyan etmeli veya belirtmelidir.  

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

• Đşaret, verildiği mamule ve bütün temel gereklerle ilgili olmalıdır. Eğer mamul 
farklı direktiflerin kapsamında ise, mamulün üzerinde taşıdığı işaret bütün bu 
direktiflere uygunluğu belirtecektir. Đşaretin mamul üzerinde taşınmasından 
sorumlu olan kişi bütün direktiflere uygunluğu temin etmelidir.  

• Đşaret mamulün hangi standarda veya direktife uygun imal edildiğini beyan 
etmez. Bu tip bilgiler test raporları veya uygunluk belgelerinde yer almalıdır.  

• Đşaret aynı zamanda kullanıldığı yılın son iki rakamını beraberinde taşımalıdır.  
• CE işareti, sözkonusu direktiflerin kapsadığı zaruri kamu menfaatlerine uyumu 

sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla ( örneğin dağıtıcılar, tüketiciler 
ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri 
malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE 
işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir.  

• CE işareti  okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması 
gerekmektedir.  

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

• CE işaretinin temel işlevi ürünün ilgili direktif çerçevesinde uyması gereken 
kuralları karşıladığı bilgisini vermektir. Bu nedenle işaretin, görünür, meşru ve 
silinmez olması gerekmektedir. 



                                                                                                      
              TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 

 

TUV-Đ-011 R00 

• 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 
iliştirilebilir. 

• CE işareti prensip olarak, ürünün ilgili direktiflerin tüm hükümlerine uymasını 
temin etme amacıyla uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlanmadan 
iliştirilemez. Bu genellikle üretim safhasının sonunda olacaktır. Bu durum, eğer 
örneğin CE işareti ürüne son denetim sonrasına kadar iliştirilmeyecek bir veri 
levhası üzerinde ise problem teşkil etmez. Bununla beraber, eğer CE işareti 
ürünün veya aksamının örneğin damgalama veya basma yoluyla ayrılmaz bir 
parçasını oluşturuyorsa, işaretleme, ürünün uygunluğunun üretim safhası 
boyunca münasip bir tarzda doğrulanmasının sağlanması şartıyla, üretimin 
herhangi bir safhasında iliştirilebilir 

• CE işaretinin kullanılmaya başlanması ile, bu işaretin zorunlu kullanımı 
başlamadan önce ulusal mevzuatlar çerçevesinde bir ürünün aynı veya benzer 
gerekleri yerine getirdiğini belgeleyen diğer işaretlerin kullanımı ortadan 
kalkmaktadır. Farklı durumları belgeleyen; menşe, ticari marka, kalite vb. 
işaretler, CE işaretinin görünürlüğünü, meşruiyetini ve silinmezliğini 
engellemedikleri sürece ürünün üzerinde yer alabilirler. 

• Yanlış kullanımla ilgili sözleşmede şartlar uygulanır.  

 

Đşaretinin Boyutları  
 

CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. Şayet CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa 
oranlar korunmalıdır.  
 

 
 
Đlgili dokümanlar  
 

- REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL  

- EA-2/17- EA Guidence on the horizontal requirements for the accreditionof 
conformity assesment bodies for notification purposes  
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- TS EN 45011  
- F-705 ve ilgili diğer ekler  

 
 


