
GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-4) 

İlgi: 27.02.2015 tarih ve 28005 sayılı yazı 

Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında 1 Mart 2015 tarihi itibariyle CE İşaretinin grafikteki 
oranlarına ve/veya tasarımına ve/veya belirtilen boyuta uygun olarak iliştirilmediği 
durumlarda yapılacak uygulamayı açıklamıştır. İlgi yazıya istinaden Genelge 2015-2 Madde 
8.2'nin 5. ve 6. fıkraları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

5. "CE İşaretinin grafik oranlarında ve/veya tasarımında "bariz" bir uygunsuzluğun bulunması 
durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri 
kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E harflerinin boyutları 
arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğerinin 3 mm olması gibi vb.) 
denetim işlemi "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır." Bu itibarla, ürünlerin fiziki 
muayenesinde herhangi bir ölçü aleti kullanılmadan gözle muayene gerçekleştirilmeli ve 
ifade edilen bariz uygunsuzluk durumları tutanakla kayıt altına alınmalıdır. 

Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE İşareti örnekleri aşağıda 
gösterilmektedir. 

• Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun CE işareti 



• Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması 

  



• C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması 

   



 

 
  

C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması 

  



 

 
  

6. "CE İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen boyuta 
ve/veya grafik oranlarına ve/veya tasarıma uygun olarak iliştirilmediği durumlarda; ithalatçı 
firmadan ithal konusu ürünlere ilişkin test raporu istenir ve test raporunun incelenmesi de 
dâhil olmak üzere, denetim işlemleri Genelge 2015-2 çerçevesinde yürütülerek tamamlanır. 
Denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması durumunda, denetim "Koşullu 
Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır." Benzer şekilde ürünlerin gözle fiziki 
muayenesi sonucunda 5. maddede belirtilenler dışındaki uygunsuzluk durumları da tutanakla 
kayıt altına alınmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında devamla 2015/9 Tebliği kapsamında gerçekleştirilen üretim 
girdileri ithalat denetimlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görüşleri çerçevesinde 

  



değiştirdiğini ifade etmiştir. İlgi yazıya istinaden Genelge 2015-2 Madde 7.8'in 3. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

3. "Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi olduğunun üretici vasfı 
olan ithalatçı firmalarca beyan edilmesi durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
(BSTB) birimleri tarafından bahse konu üretici firma adına düzenlenen muafiyet belgesi 
istenir, denetim konusu üretim girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz 
konusu muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda; 

Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitümüze iletilen başvuru bilgilerinden 
söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS'te "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle 
yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben: - "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmeden yapılmış 
bir başvuru ise, başvuru iptal edilir. Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS 
üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilir. 

- "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru "Koşullu Kabul- 
Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır." 

Genelge 2015-2 Madde 8.2'nin 9. Fıkrasında Koşullu Kabul-Tali Eksiklik durumlarına ilişkin 
olarak 3) Uygunluk beyanı ile ürün arasında irtibat kurulabilmesini teminen üretici adı yerine 
üreticinin markasının veya üretici adı yerine markayı temsilen logo / amblem vb. 
işaretlemenin ürünün üzerinde olması 
İfadesi bulunmaktadır. Bu ifade 3) Makine Emniyeti, Asansör ve Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iişkin uygunluk beyanı ile ürün arasında irtibat 
kurulabilmesini teminen üretici adı yerine üreticinin markasının veya üretici adı yerine markayı 
temsilen logo / amblem vb. işaretlemenin ürünün üzerinde olması 
şeklinde güncellenmiştir. 

Genelge 2015-1 Madde 7.11'in 1. ve 2. Fıkralarında ANSI ve DIN standardlarına tabi ürünlerin 

yurt içinde yapılabilen testler itibariyle ANSI ve DIN standardlarında belirtilen kriterlere göre 
olumlu sonuçlanması halinde başvurunun "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile 

sonuçlandırılacağı belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bu tür 

başvuruların "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılmasının uygun olacağı kararına 

varılmıştır. Bu itibarla ANSI ve DIN standardlarına tabi ürünlerin yurt içinde yapılabilen testler 

itibariyle ANSI ve DIN standardlarında belirtilen kriterlere göre olumlu sonuçlanması halinde 

başvuru "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılmalıdır. 
 


