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Tanıtım
CE ismi, Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" manasına gelen Conformité Européene kelimesinin baş harfleri
meydana getirilmiş bir kelimdedir. Bu, üretici firmaların CE işaretini ürünlerinde, ürün ambalajlarında ve
ürün konusunda her çeşit dokümanda kullanmak zorundadırlar.

CE Belgesi veya CE İşareti, Avrupa birliğinin belirli ürün kategorilerinde yer alan ürünlerin Avrupa
pazarlarında serbest bir şekilde satışının yapılması amacı ile ürünlere uygulanan teknik standartlara ve bu
durumu belirten belgedir. Üretici kuruluşların alakalı olan teknik düzenlemeden oluşan tüm sorumlulukları
temin ettiğini ve ürünün alakalı uygunluk değerlendirme, tetkik ve işlemlerin tümüne tabi olduğunu belirtir.
Avrupa Birliği pazarı içinde satışa sunulacak bir ürün, Avrupa Birliği yasalarının birinin yada birkaçının
çerçevesine dahil oluyorsa CE belgesi bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

CE İşareti, ticaret bakımından ürünlerin bir devletten Avrupa Birliğine taraf olan bir devlete serbest şekilde
dolaşmasını sağlar. Diğer bir ifade ile, Yeni Yaklaşım direktifleri çerçevesinde yer alan bir ürünün, herhangi
bir Avrupa Birliği ulusuna girebilmesi adına CE İşareti bulundurması ve ürünün tehlike düzeyine göre CE
Belgesi alması gerekmektedir. CE İşareti yada CE belgesi bulundurması gerektiği halde bulundurmayan
ürünlerin, AB’ye taraf olan devletlere ve yasalarını kabullenmiş diğer devlete ihracat edilemez.

➤ CE İşareti, ürünlerin güvenlik ve sağlık şartlarına uygun bulunduğunu belirtir.
➤ CE İşareti bir tür ürünlere ait pasaportu görevi görür.
➤ CE İşareti kalitenin başladığı düzeyi belirtir.
➤ CE işareti Yeni Yaklaşım Direktifleri'ne uygunluk durumunun belirtisidir.

Genelinde teknik ürünlerin Avrupa kapsamında serbest şekilde dolaşımı adına bir nevi vize işlevi belirten
CE-İşareti'nin ürünlere hukuk dışı biçimde konulduğu da izlenmektedir. Bu durumda asıl hedef Avrupa
dışında üretimde bulunan ve standartlara uygunluk belirtmeyen ürünleri gümrük birliği’ne sokabilmektir,
Ülkemizde bu vakadan zarar görmektedir. Bilinen bir durumda Fransızca bir kelime olan Conformité
Européenne kısaltılmış şekli olan CE'nin China Export (Çin ihraç ürünü) kavramının kısaltılması biçimde
ve orijinalinden ayırt edilemeyecek ebat ve biçimde ürünün üzerine marka şekline getirilmesidir. Bu sayede
kendilerini savunacak yasal bir ortam sağlamaya çalışılmaktadır.

➤ CE BELGESİ Tarihi

CE ismi, Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk"
manasına gelen Conformité Européene
kelimesinin baş harfleri meydana getirilmiş bir
kelimdedir. Bu, üretici firmaların CE işaretini
ürünlerinde, ürün ambalajlarında ve ürün
konusunda her çeşit dokümanda kullanmak
zorundadırlar.

CE Belgesi veya CE İşareti, Avrupa birliğinin belirli
ürün kategorilerinde yer alan ürünlerin Avrupa
pazarlarında serbest bir şekilde satışının yapılması
amacı ile ürünlere uygulanan teknik standartlara ve
bu durumu belirten belgedir. Üretici kuruluşların
alakalı olan teknik düzenlemeden oluşan tüm
sorumlulukları temin ettiğini ve ürünün alakalı
uygunluk değerlendirme, tetkik ve işlemlerin
tümüne tabi olduğunu belirtir. Avrupa Birliği pazarı
içinde satışa sunulacak bir ürün, Avrupa Birliği

yasalarının birinin yada birkaçının çerçevesine dahil
oluyorsa CE belgesi bulundurma zorunluluğu
bulunmaktadır. CE İşareti, ticaret bakımından
ürünlerin bir devletten Avrupa Birliğine taraf olan
bir devlete serbest şekilde dolaşmasını sağlar. Diğer
bir ifade ile, Yeni Yaklaşım direktifleri çerçevesinde
yer alan bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği
ulusuna girebilmesi adına CE İşareti bulundurması
ve ürünün tehlike düzeyine göre CE Belgesi alması
gerekmektedir. CE İşareti yada CE belgesi
bulundurması gerektiği halde bulundurmayan
ürünlerin, AB’ye taraf olan devletlere ve yasalarını
kabullenmiş diğer devlete ihracat edilemez.

➤ CE İşareti, ürünlerin güvenlik ve sağlık
şartlarına uygun bulunduğunu belirtir.
➤ CE İşareti bir tür ürünlere ait pasaportu görevi
görür.



➤ CE İşareti kalitenin başladığı düzeyi belirtir.
➤CE işareti Yeni Yaklaşım Direktifleri'ne
uygunluk durumunun belirtisidir.

Genelinde teknik ürünlerin Avrupa kapsamında
serbest şekilde dolaşımı adına bir nevi vize işlevi
belirten CE-İşareti'nin ürünlere hukuk dışı biçimde
konulduğu da izlenmektedir. Bu durumda asıl
hedef Avrupa dışında üretimde bulunan ve

standartlara uygunluk belirtmeyen ürünleri gümrük
birliği’ne sokabilmektir, Ülkemizde bu vakadan
zarar görmektedir. Bilinen bir durumda Fransızca
bir kelime olan Conformité Européenne
kısaltılmış şekli olan CE'nin China Export (Çin
ihraç ürünü) kavramının kısaltılması biçimde ve
orijinalinden ayırt edilemeyecek ebat ve biçimde
ürünün üzerine marka şekline getirilmesidir. Bu
sayede kendilerini savunacak yasal bir ortam
sağlamaya çalışılmaktadır.

CE Belgesi

‘‘ Avrupa Birliğï standartlarında, belirli ürün
sınıflarında bulunan ürünlerin Avrupa’da
serbest olarak dolaşımı adına ürünler üzerine
uygulanan teknik standartlara uygun
olduğunu belirten belgedir. ’’

Ce belgesi, ürün uygunluğu anlamını teşkil
etmektedir.

Avrupa Birliği’ne taraf olan devletler, 1958
senesinde yürürlüğe konan Roma sözleşmesinden
günümüze bir iç pazar meydana getirmek hedefi ile
çabalamışlar. Elde edilen bu pazar sahasında
ürünlerin, hizmetlerin serbest şekilde satışa
sunulması temin edilecektir. Ürünlerin rahat
dolaşımı, Avrupa Birliği’ne taraf olan devletlerin
kendilerine ait milli güvenlik ve sağlık şartlarını
kendilerinin düzenlemesi serbestisi sebebi ile
senelerdir önleme takılmıştır. Değişik teknik ürün
düzenlemeleri ve tetkik süreçleri Avrupa Birliği’ne
taraf devletler içinde ticari anlamda engellemelerin

meydana gelmesine sebebiyet vermiş bu durumda
tek pazar hedefi aykırı olmuştur. Sonuç olarak
Avrupa Komisyonu Ve Kurulu, Avrupa Adalet
Mahkemesi’nin pek çok hükmünden yola çıkarak
taraf devletlerin ulusal kanunlarını Uyumlu hale
getirerek ticari anlamda engellemeleri bertaraf
etmeyi hedeflemiştir. Bu uyumlu hale getirmenin
Sonuçlarından biri de CE Uygunluk İşareti
uygulamaları alt kısımda olduğu gibi yürütülür;

Devletlerin farklı tüketim ve endüstri ürünleri adına
geçerliliği bulunan yönetmelikleri birbirleri ile
uyumlu hale getirilecektir,

➤Bu durumda tek pazar elde edinimine teşvik
edilecek,
➤Üretici firmaların masrafları indirgenir,
➤Ürünlerin güvenlik durumda artış sağlanır,
➤Ürünlerin yetkili merciler nezdinde kontrolü
gerçekleşir

.

CE Belgesi Nedir?

‘‘ CE Belgesi, Avrupa birliğinin belirli ürün
kategorileri içinde yer alan ürün veya
hizmetlerin Avrupa Birliği piyasasında serbest
ve rahat bir şekilde dolaşması amacı ile
ürünler üzerinde gerçekleşen teknik
standartlara ve bunu beyan eden belgeye
denir. ’’

CE Belgesinin diğer isimleri ise, CE İşareti ve CE
Markası’dır. CE belgesi yani ce işareti, Avrupa
Birliği’nin teknik yasa uygunluğu kapsamında
ürünlerin serbest ve rahat bir şekilde dolaşarak

satışa sunulmasının tam olarak temin edilmesi
adına ürünlerin teknik yapılarına yönelik mevzuatı
daha genel ve basit duruma getirmek amacı ile
1985’te kabul edilen Yeni Yaklaşım Politikası
akabinde oluşturulan Yeni Yaklaşım Yönetmeliği
içine dahil olan ürünlerin bu yönetmeliğe uygun
bulunduğunu ve ilgili olan uygunluk değerlendirme
işlemlerinin tümünden geçerek güvenlik, sağlık ve
tüketici kesimin ve çevre faktörünün korunması
ihtiyacına uygun olduğunu göstermektedir. Bu
belge yani işaret Conformite Europeenne yabancı



ifadesinden alınan baş harflerden meydana
gelmiştir.

Üretici kuruluşun garanti bildirgesi olan ve bir nevi
ürüne ait pasaportu işlevi olarak aksedilen CE
belgesi, bir kalite belgesi anlamına gelmez. CE
belgesi bulunduran ürünün, insan, hayvan, bitki
sağlığı ve emniyeti ile çevre faktörüne zarar teşkil
etmeyeceğini garanti vermekte ile birlikte Avrupa

Ekonomik Alanı kapsamın tek bir işaret icra
edilmektedir.

Uygunluk değerlendirilirken dayanılan standartlar
ise her ürün grubuna göre değişiklik gösterir. Bu
ürün grupları ürünün insana, çevreye zararları
açısından ve güvenlik şartları uygunluğu
değerlendirilir.

Üretici Kuruluş Bakımından Ce Belgesi

Ürünü üreten firmanın bir diğer ifade ile garanti
etmesi ve ürün ile alakalı olan koşulların tümünün
temin edildiğini bildirmesidir. Üzerinde veya
ambalajında CE İşareti bulunduran ürün veya
ürünler insana, çevre faktörüne, ekolojik sisteme
karşı zararının olmadığı belirtmektedir.

Ce İşareti ürüne veya ürünlere konulurken ürünün
ilişkin olduğu uygunluk incelemesi üzerinden
değerlendirmesi yapılır. Uygunluk
değerlendirilmesi, ürünün risk sınıfına uygun olarak
değişiklik teşkil edebilmektedir. Ürün risk sınıfları,
ürünün, üretim aşamalarının hepsinde incelendiğini
ve tetkikte bulunulduğunu kanıtlanması ve kayıt
altına alınması zorunludur. Risk sınıfları, bir takım
ürünlerde A ve H arası, bir takımında ise sistem ve
4 arası diğerlerinde esas risk derece verilmesi
biçimde gerçekleşmiştir..

Üretici kuruluş, herhangi bir ürün üretimde
bulunan ve ya üretimi yapılmış yada tasarımda
bulunulmuş bir ürünü kendi adı akabinde pazara
arz edecek tüzel ve ya özel kişi şeklinde tanımı
yapılır. Avrupa Ekonomik Alanı piyasasında ürünü
satışa sunan üretici kuruluş, şayet diğer kişi
nezdinde üretimi yapılan ürünü kendi adı ile satışa
sunması durumunda tamamen tüm sorumluluğu
üzerine almış olmaktadır. Satışa sunmaya
niyetlendikleri piyasanın kanunları nezdinde
özelleştirilen ürüne yönelik tasarım, üretim bilgileri

ve uygunluk incelemeleri gibi bilgilere sahip
olunmalıdır. Ürünün AB yönetmeliklerine
uygunluğundan emin olmak ve analiz etme hedefli,
üretici kuruluş, bir seri inceleme mekanizmasının
üründe yapmalıdır. Ürününe CE işaretini koyarak,
teknik dosyayı hazırlayarak ve AB ye uygunluk
durumunun bildiriminde bulunarak üretici kuruluş,
yalnızca kendi yükümlülüğü kapsamında ürünün
hukuki gereksinimlerini temin ettiği ve gereken
analizlerde bulunarak onayının yapıldığını
bildirmektedir. Teknik dosya, ürünün alakalı olan
gereklere uygunluk duruma konusunda
bilgilendirme amacıyla icra edilir. Teknik dosyada
risk değerlendirmesi adına bilgiler de bulunur.

Üretici kuruluş, yapılacak herhangi bir soruşturma
akabinde mağduriyet yaşanması amacı ile ispat
olarak, dokümanları ve dosyayı erişilebilecek
şeklinde bulundurmalıdır. Ürün faaliyet konarken
herhangi bir nedenden dolayı faaliyette zarar
görülmesi durumunda üretici kuruluş, zararın kendi
üretim aşamasında oluşmadığını ve tüm gereklere
uyduğunu kanıtlayacaktır. Bu kanıt, üretici
kuruluşun, ürünün tasarımından, satışa kadar yer
alan aşamaların tümünün kayıt altına alarak bir
teknik dosya ve kayıtları koruma altına alması şarttır.
Üretimde bulunan kuruluşlar ürünler ile alakalı
olarak yayını yapılmış standartların tümünü
takibinde bulunmak ve uygunluğu temin etmek
zorundadır.



CE Belgesinin Temel Prensipleri

CE işaretlemesinin temel prensipleri şu şekildedir:

➤CE işaretinin ürününe iliştirilmesi, yetkili kişinin
ürününün Birlik şartlarının tümüne uygun
bulunduğunu ve alakalı olan uygunluk inceleme
süreçlerinin tümünün yapıldığını bildirme
anlamındadır.
➤CE işaretlemesi zorunlu bir işarettir. Özel bir
yönetmelik ters bir durumu aks ettirmiyorsa, ürün
pazara arz edilmeden ve hizmete sunulmadan CE
işaretlemesi yapılmalıdır.
➤CE işaretlemesini belirleyen birden çok
yönetmeliğe konu olması durumunda ürünün, CE
işaretinin iliştirilmesi bu yönetmelikler
gerekliliklerine tümüne uygunluğunu belirtir.
➤CE işaretlemesini belirleyen herhangi bir
yönetmelik kapsamında yer almıyorsa ürüne CE
işaretlemesi gerçekleşmez.
➤CE işareti ürüne, üretici kuruluş yada onun
birliği kapsamında, ülkemizde yerleşik yetkili
temsilcisi (Sistem Kalite) nezdinde iliştirilir.

İşaretin boyutlarının küçültülmesi yada
büyütülmesi konusunda oranlara sadık olunmalıdır.
➤CE işareti ürünün yada bilgi levhasına rahat bir
şekilde görünür, okunur ve silinmeyecek biçimde
iliştirilmelidir. Bu durum ürünün yapısı neticesinde
mümkün görünmeyen hususlarda ürün ambalajına
ve varsa ürün le beraber verilen dokümanlara
iliştirilmesi gerekir.
➤İlgili yönetmelik şartlarına göre, bir onayımız
yapılmış kuruluş olarak Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz,
ürünün üretim inceleme sürecinde bulunmamız
durumunda, CE işareti ile beraber kuruluşumuzun
kimlik numaramızı da iliştiririz. Üretici kuruluş
yada ülkemizde yerleşik yetkili temsilcisi
onaylanmış kuruluş olarak Sistem Kalite
şirketimizin sorumluluğunda kimlik numarasını
iliştiririz.

CE Belgesi Önemi

CE Belgesi AB’nin uyulması zorunlu olan bir takım
Yeni Yaklaşım yönetmelikleri çerçevesinde
ürünlerin üstüne iliştirilen bir işaret olmasından
dolayı, mevzuat çerçevesinde dahil olan ve AB taraf
devletlerin pazarına sunulacak ürünlerin bu işareti
bulundurması şarttır.

1996 senesinin başında ülkemiz ile AB arasında
yürürlüğe konan Gümrük Birliği tarım ürünleri
haricinde yer ürünlerin serbest ve rahat satışının
yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye olarak,
Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3.
devletlerden değişik bir konum elde ettik. Bu
değişiklik AB’ye taraf olan devletler ile ürün

satışının yapılmasında tam rekabete yaratmamız,
ürün üretiminde de Birlik kapsamında
kararlaştırılmış standartların ülkemiz bakımından
da zorunlu olmuştur. Bu çerçevede ülkemizde CE
belgesi aşaması üretimin vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiş ve bu ülkemizin ürünlerinin kalitesini
artıracaktır.

Bu süreçte, ülkemizde 23 ürün sınıfı üretici
kuruluşları adına önceleri yalnızca AB’ye ihracat
konusunda şart olan CE belgesi, bu tarihi itibari ile
ülkemizde pazara sunulacak ürünler adına da
zorunlu olacaktır.

CE Belgesi Faydaları Nelerdir?

➤Avrupa piyasasında, CE Uygunluk İşareti ürün
adına bir çeşit ticari pasaport görevinde

bulunmaktadır. Ürünlerin 18 Avrupa devleti içinde
rahatça dolaşmasını temin eder.



➤Avrupa Ekonomik Alanı kapsamında, ürünlerin
uyması gereken tek bir yasa ve esas gerekler
bulunmaktadır.
➤Bu alan kapsamında ulusal kanunlar geçerliliğini
kaybetmiş ve tek kanunda toplanmıştır. Bu
sebepten dolayı ürünler çeşitli ulusal düzenlemelere
uygunluk belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır.
➤Devletlerin çeşitli yönetmelikleri ve aranan
değişik koşullar üretici kuruluşa ek masraf anlamına
gelmekteydi.
➤Yeni yaklaşım yönetmelikleri veya CE
yönetmelikleri yardımı ile milli kanunların ve
yönetmeliklerin uyumlu hale gelmekte ve teknik
standartların karşılıklı şekilde tanınmaktadır, Bu
şekilde üretici kuruluş çeşitli piyasalar adına
ürünlerini biçimlendirmek zorunda değildir. Bu

durumda da üretici kuruluşun masrafları
azalmaktadır.
➤Uyumlu hale gelme işlemleri esnasında
yönetmelikler sayesinde ürünlerin güvenlik
düzeylerinin tümü düzenlenmiştir. Geçerliliği
bulunan temel şartlara uyum, ürünün kullanıcı
bakımından daha güven teşkil etmesini, zarar ve
yetkinlik davalarını de azalmaktadır.
➤Ürünün güvenlik ve sağlık şartlarına
uygunluğunu belirtir.
➤Ticaret bakımından ürünlerin bir devletten
Avrupa Birliği tarafı bir devlete rahat girmesini
saplar.
➤CE belgesi bulunmayan ürünlerin, AB taraf
devletlere ve yönetmeliğini kabullenmiş devletlere
satılamaz.
➤CE İşareti kalitenin düzeyini ifade eder.

Ce Belgesi Nasıl Alınır?
Ürünlerin CE belgesi alarak ürüne koyması ve
ürünlerin pazara arz edilmesi konusunda üretici
firma sorumludur. Üretici firmanın bu işareti ürüne
iliştirmesi adına çeşitli çözümler bulunmaktadır:
➤ Az riskli ürünler: Pek çok ürün güvenlik
bakımından az riskli ürün sınıfına girmektedir. Bu
sebep ile, üretici kuruluş uygunluk inlemesini
yapmasının ardından bir beyannamenin yayınını
yaparak; ürünün şart olan sağlık, güvenlik, çevre ve
tüketici koruma standartlarına uyluk olduğu ifade
eder. Bu beyannamenin normuna uygun şekilde
düzenlenmesi şarttır.
➤ Fazla riskli ürünler : Bu ürünler adına üretici
kuruluşun beyannamesi yeterli olmaz. Bu durum

karşısında ürünlerin, kesin bir suret ile, onayı
yapılmış kuruluşlardan Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz
üründe test uygulayacağız. İncelememizin ardından
üretici kuruluş CE işaretini ürününe iliştirebilir. Son
üründe faaliyete konmak adına üretimde bulunan
tüm sistem ve ünitelerin üretici kuruluşları, alakalı
olan direktif yani kararname şartlarına uygun
bileşenlere yönelik bir dosya ve beyanname ile
entegrasyonu uygulayacak üretici kuruluşlara iletiriz
Entegrasyona parça yada bileşen üretiminde
bulunan kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini
iliştiremezler.

CE Belgelendirme Aşamamız

1. Süreç
 Ürünün teknik niteliklerinin tanımının

yapılması
 Ürünün hangi yönetmelikler

çerçevesinde yer aldığının belirlememiz
 Ürüne özel standartların araştırılması;
 Uygulanacak yönetmeliklerin ve

harmonize standartların tespit edilmesi;
 Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

analiz edilmesi;
 (Yönetmeliklerin bazıları CE belgesi

aşamasında kalite sistemi olmasını talep
etmektedir)

2. Süreç
 Teknik Dokümantasyon / Teknik

Dosyanın oluşturulması;
 Risk Analizinin gerçekleşmesi;
 Kurallara uygun kullanım kılavuzu

oluşturulması;
 Ürünün tetkik, analiz ve teknik

kontrollerinin gerçekleşmesi;(Bu
kontroller işletmenin olanakları ile veya
Sistem Kalite kuruluşumuzun test
laboratuvarları nezdinde
gerçekleşecektir.)

 Uygunluk Beyanı’nın beyan edilmesi;



 Gerekli hususlarda Sistem Kalite
belgelendirme ve test kuruluşumuzda
belge yada test raporu temin edilmesi;

3. Süreç
 CE işareti'nin alakalı olduğu yönetmeliğe

uygun şekilde ürüne iliştirilmesi

4. Süreç
 Ürüne yönelik Teknik Dosya’nın ürün ile

alakalı yönetmelikte ifade edilmesi kaydı
ile korunması ve ihtiyaç duyulduğu
zaman yetkili mercilere arz edilecek
biçimde saklanması.

CE Belgesini Kimler Verir?

CE belgesi yetkili bir kuruluş olarak Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz
verdiği gibi üretici kuruluşlar ürünlerine kendisi de
iliştirebilme hakkına sahiptir. Bu hususta üretici
kuruluşa talep etmesi durumunda Sistem Kalite
olarak hizmet vermekteyiz. Şayet ürünü risk
taşımıyor ise, ürünün esas gereklere uygunluk
durumunu kendisi bildirebilir. Bu durumda, üretici
kuruluşun bu önemli sorumluluğu, güven şartını
sarsmadan taşımalıdır. AB mahkemelerinde uygun
olduğunu bildirerek, temel gerekleri temin etmediği
tespit edilerek piyasadan geri toplanılan ürünler ile
alakalı, üretici kuruluşa uygulanacak cezai işlemlere
yönelik oldukça fazla davanın devam ettiği
bilinmektedir.

Ürünü risk taşıyor ise; ürünün esas gereklere
uygunluk durumunun incelenmesi, onayının
yapılması şekli ile gerçekleşir. Ürünün, risk
seviyesine ilişkin, alakalı olan Bakanlık nezdinde

yetki verilmiş ve AB'nin de resmi şekilde tanınan
Sistem Kalite nezdinde incelemede bulunulması ve
gerekli tetkikleri gerçekleştirmemiz ve ürünü
onaylamamız gerekir.

Bir üretici kuruluş kendi ülkesi ve ya diğer bir taraf
ülkede yer alan resmi tanınırlılığı olan herhangi bir
Onayı yapılmış kuruluşu tercih edebilir. AB
devletlerinde CE İşareti taşımayan risk bulunduran
bir ürünü, bir taraf devlet üretici kuruluşu kendi
ülkesinde icra edemez. Bu durumun güvencesi,
taraf olan devletin alakalı olan Bakanlığının
kontrolü altındadır. Onayımız gerçekleşmiş Sistem
Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz gibi diğer kuruluşlarında yasal şekilde
yetkilendirilmesi gerekmektedir. CE belgesi veren
kuruluşumuzun belirli uygunluk analizlerinde
profesyonel ve yalnızda de konusunda incelemede
bulunma yetkisine sahiptirler. Ce belgesi
konusunda tarafsız davranmaktayız.

CE Belgesi Kapsamı Nedir?

CE belgesi veya işareti, ürünlerin hedefine uygun
şekilde kullanımda bulunulması durumunda
insanların can ve mal emniyetini, doğal çevreye ve
canlılara zararda bulunmayacağını ürünün güven
teşkil eden bir ürün olduğunu belirtir. CE işareti
veya markası, Avrupa Birliği'nin teknik
yönetmeliğine uyumu kapsamında 1985’de kabul
ettiği Yeni Yaklaşım Politikası çerçevesinde
oluşturulan bir takım Yeni Yaklaşım yönetmeliğine
dahil olan ürünlerin bu yönetmeliğe uygunluğunu
ve ürünün Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun yaptığı, tüm uygunluk
analizlerinden geçtiğinin belirtir.Ce markası veya
işareti, önemli bir oranda ürünlerin güvenliğine

yönelik bir işaret olmak ile beraber
Elektromanyetik Uyumluluk yönetmeliğine benzer
bazen güvenlik haricindeki konuları da temsilcisi
durumundadır.

CE İşareti (markası) Avrupa Birliği'nin uygunluk
belirtmesi şart bazı Yeni Yaklaşım Yönetmelikler
çerçevesinde bulunan ürünlere iliştirilen bir işaret
olmasından dolayı, bu ürünler AB tarafı devletlerde
pazara arz edilmesi için bu işareti bulunmalıdır.
Ülkemizde Avrupa Birliği yasasını uyumlaştırarak
uygulayacak olması sebebi ile ülkemizde de
piyasaya sunulanacak ürünlerin CE işareti
bulundurması şart durumuna gelmektedir.



CE Belgesi Direktifleri/Yönetmelikleri
➤Gezi Tekneleri Yönetmeliği
➤Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
➤ATEX Direktifi
➤Elektromanyetik Uyum Direktifi
➤Alçak Gerilim Direktifi
➤Asansör Direktifi
➤Makine Emniyeti Direktifi
➤Tıbbi Cihazlar Direktifi
➤Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi
➤Gürültü Direktifi
➤Oyuncak Direktifi
➤Ölçü Aletleri Yönetmeliği
➤Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal
Cihazları Direktifi
➤Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular
Yönetmelik
➤Makine ve Alet Testleri
➤Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği

➤Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
➤Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
➤Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
➤Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
➤Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar
Yönetmeliği
➤Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji
Verimliliği İle İlgili Direktif
➤Teleferik Yönetmeliği
➤Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği
➤Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
➤Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin
Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik
➤Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan
malzemeler ve koruyucu sistemler ile alakalı olan
yönetmelik
➤Gemi Malzemeleri Yönetmeliği

CE Belgesi Almak Zorunda Olan Ürünler

➤Asansörler
➤Makinalar
➤Oyuncaklar
➤Tıbbi Cihazlar
➤Sıcak Su Kazanları
➤Yapı Malzemeleri
➤Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
➤Sivil Amaçlı Patlayıcılar

➤Otomatik olamayan tartı aletleri
➤Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
➤Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
➤Alçak Gerilim ile çalışan elektrikli cihazlar
➤Gezi Tekneleri
➤Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
➤Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
➤Basit Basınçlı Kaplar

CE Belgesi ile TSE Belgesi İlişkisi

CE belgesi, iliştirildiği ürünün icra edildiği çevre
bakımından güvenliliğini belirten, Avrupa Birliği
Yeni Yaklaşım Yönetmeliğine uygunluluğunu ifade
eden işarettir. Bir ürün, birden çok Yeni Yaklaşım
Yönetmeliğine girebilmek ile birlikte, ilgili koşullar
sağlanarak ürüne iliştirilen CE İşareti, ürünün bu
yönetmeliklerin hepsine uygunluğunu gösterir.
Yönetmeliklere uygunluk, yönetmeliklerde ifade
edilen alakalı olan uygunluk analizi süreçlerinin
takibinde bulunarak yönetmeliklerin esas
gereklerini tedarik etme manasına gelmektedir. Bu

esas gerekler ürününün güvenliğine ilişkin koşulları
belirtmektedir. Bu durum ile beraber esas gerekler
ürünün performans nitelikleri ve kalitesine ilişkin
koşulları doğrudan ifade etmemektedir. Yani CE
İşareti ürünlerin güvenliği ile ilişkili olmak ile
birlikte temel bakımdan Avrupa Birliği kapsamında
rahat bir şekilde dolaşımı hedeflemektedir. Bu
durumun yanı sıra TSE ise, ürün belgelendirmesi
yönetmelerinde atıf yapılan standartlarda belirlenen
güvenlik koşulları ile birlikte kalite ve performans
ilkelerini, üretim alanın yeterli düzeyi ile beraber



göz önüne alarak yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı
TSE Belgeli bir ürün güvenli bulunması ile birlikte
kalite ve performans bakımından da tüketici
nezdine güvence sağlamaktadır. Yani ürün
belgelendirmesinin CE işaretine bir yol şeklinde
değerlendirilemez. Bu durumun en net belirteci,
Avrupa Birliği devletlerinin hepsinde CE işareti
haricinde olan ürün belgelendirme işlemlerinin

devamlı yükselerek devam etmesi. TSE’de 1964
senesinde başlayan ve günümüze kesintiye
uğramadan süren ürün belgelendirme işlemleri,
hem endüstricimiz hemde tüketicilerimiz
bakımında oldukça önem teşkil etmektedir.
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