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1. AMAÇ  

A’ND tarafından TS EN ISO 17065:2012 ve İlgili Yönetmelikler kapsamında uygun değerlendirme 

işlemleri tamamlanmış olan asansörlerde CE işaretinin iliştirilmesinde dair kuralları tanımlamak. 

2. KAPSAM  

A’ND Belgelendirme tarafından TS EN ISO 17065:2012 ve İlgili Yönetmelikler kapsamında uygunluk 

değerlendirme işlemi gerçekleştirilen asansörleri kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Bu talimatın uygulanmasından tüm A’ND tarafından ürün belgelendirme/asansör belgesi olan 

firmaları sorumludur. 

4. UYGULAMA 

 ÜRÜNLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRME KURALLARI 

1. A’ND asansör ürün belgelendirme kapsamında belge almaya hak kazanan kuruluş A’ND 

logosunu ve belgelerini Marka ve Logo Kullanma Talimatına uygun olarak kullanır. 

2. Ürün Belgelendirme komitesinin belgelendirme kararının ardından firma ürüne CE 

işaretinin iliştirilmesi kurallarına uygun olarak iliştirebilir. 

3. Ayrıca, CE işaretinin iliştirilmesi ve kullanılması konusunda, sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "CE’’ İşareti yönetmeliği içeresinde tanımlanan aşağıda belirtilen kurallara 

uyulması da zorunludur. 

4. “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda 

belirtilmiştir: 

- “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.  

- “CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun 

olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.  

- 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 
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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.  

- “CE” uygunluk işareti;  

Aşağıda belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve gerektiğinde, çizimdeki 

oranlara sadık kalmak kaydıyla büyültülebilir veya küçültülebilir,  

- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. 

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. 

- Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.  

- Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm 

hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, “CE” uygunluk işareti dışında başka bir 

uygunluk işareti kullanılamaz.  

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

- ‘’CE’’ işareti onaylanmış kimlik numarası ile muayenenin ardından asansör hizmete 

açılmadan önce müşteri tarafından, AND talimatları çerçevesinde imalatçı veya 

imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. 

- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, “CE” 

uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasına yanlış amaçlarla 

kullanımının önlenmesi amacı ile kurumsal bir  piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren 

başka işaretler yerleştirilir. 

-  Ürüne, “CE” uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka 

işaretler iliştirilemez. 

- 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 uygunluk işareti "CE" harflerinden oluşur. 
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- Eğer işaret büyültülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar 

değişmemelidir. 

- CE işareti harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden 

küçük olamaz. Bu minimal boyut, küçük boyutlu cihazlar için zorunlu değildir. 

 

-AND Ürün belgelendirme departmanı tarafından belgelendirilmiş ürünler yetkilendirilmiş 

kuruluş numarası (2724) olmadan CE ibaresi kullanılamaz. Onaylanmış Kuruluş numarası 

bulunan CE logosu tek başına kullanılabileceği gibi AND logosu ile yan yana da eşit büyüklükte 

olmalıdır. CE logosu kabin içine yerleştirilir.  
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5. REVİZYON BİLGİLERİ 

 

6. ONAY 

 

HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR 

 

Rev. No Rev.Tarihi Revizyon Açıklaması 

01 25.04.2019 Yetkilendirilmiş kuruluş logosu talimata eklendi. 

02 28.07.2021 Asansör ürün belgelendirme detayları eklendi. 


