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Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya”  kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. 

 

1. UNIVERSAL CERTIFICATION tarafından AB Tip Onay Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik 
kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. AB Tip Onay Belgesi verilmiş kuruluşlara ilgili 
akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım talimatlarının bir kopyası verilir. 

2. CE logosu kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. 

3. CE İŞARETLEMESİ; 

 Yönetim Sistem Belgesi gibi kullanılamaz. 

 Ürün üzerinde kullanılır. (23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE 
işareti yönetmeliğe göre kullanılır.) 

 Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde 
kullanılabilir.                                                                      

 

4. CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde CE harflerinden oluşur. 

 

 

CE uygunluk işareti; 
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda " CE’’ harflerinden 
oluşur, 
-Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir, 
-Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, 
ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını 
gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir, 
-Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. 
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5. CE logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” yada mail ile gönderilecektir. 

6. Modül D, Modül D1, Modüle E, Modüle E1, Modül F, Modül F1, Modül G, Modül H ve Modül H1 
uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle belgelendirilen imalatçı ilgili teknik düzenlemede 
öngörülen uygunluk işaretini(CE Logosu) ve UNIVERSAL CERTIFICATION sorumluluğunda olmak 
kaydıyla UNIVERSAL CERTIFICATION kimlik kayıt numarasını, teknik düzenlemenin ilgili kurallarını 
karşılayan her ürüne koyması gerekmektedir. 

7. Modül A, Modül A1, Modül A2, ModüL B, Modül C, Modül C1 ve Modül C2 uygunluk 
değerlendirme yöntemlerinden biriyle belgelendirilen imalatçı, UNIVERSAL CERTIFICATION kimlik 
kayıt numarasını, teknik düzenlemenin ilgili kurallarını karşılayan her ürüne koymasına gerek yoktur. 

8. Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında 
kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. 

9. Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo 
kullanımını durdurmalıdır. 

10. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu 
talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti kullanımı tespit edilirse 
yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.   

11. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya 
sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır. 

 

REVİZYON BİLGİLERİ 

0 --- İlk Yayın  

1 30.04.2020 Onaylanmış Kuruluş numarası kullanımı ile ilgili eklemeler yapıldı. 

2 01.08.2021 Atıf yapılan yönetmelik güncellenmiştir.  

 

HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETIM TEMSILCISI GENEL MÜDÜR 

 

 


