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1. AMAÇ  

Bu talimatın amacı KBM tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında 
belgelendirilmiş olan firmaların CE işaretini nasıl kullanacağı hususunda bir kural 
oluşturmaktadır. 

2. TALİMAT  

Asansörler için uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir: 
  
1) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Modül H1 Ek-XI’ e göre montajı yapılmış 
asansörlerde, asansör firması, CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AB uygunluk beyanı 
düzenlemelidir. CE işareti, gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile 
birlikte kullanılmalıdır.  
 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Modül G Ek-VIII için bir onaylanmış kuruluşa 
başvuran asansör firması, asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AB 
uygunluk belgesi düzenlemelidir. Eğer asansör bu Yönetmeliğin kurallarını karşılıyorsa, 
KBM,  Ek-III’ e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek 
veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi 
düzenleyecektir.    
 

2) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Md.21 ve 22. “CE” işaretlemesinin genel 
kuralları’ na göre CE Uygunluk İşaretinin İliştirilme Kuralları: 
 
“CE”  uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan “ C E ”  baş harflerinden oluşur: 

 
 
Eğer  “CE” uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen 
oranlara sadık kalınmalıdır. 
 
“CE” uygunluk işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5 mm’ den az olmayacak şekilde aynı 
boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir. 
 
CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 23/02/2012 tarihli ve 28213 
sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “CE İşareti Yönetmeliği” nin hükümleri geçerlidir. 
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CE uygunluk işareti, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, MADDE 22 – (1) “CE” işareti, 
her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve 
kalıcı şekilde iliştirilir. Aksi durumda, asansör güvenlik aksamı üzerine bir etiket ile ayrı 
şekilde iliştirilir. 
 
Yönetmelik içerisinde, Ek-III’ de listelenen güvenlik aksamının her birine, eğer mümkün 
değilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine iliştirilir. Bu 
güvenlik ekipmanları aşağıda sıralanmıştır: 
 

1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları. 
2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini 

veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar. 
3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar. 
4. Tamponlar  
a) Enerji depolayan tamponlar: 
1) Doğrusal olmayan,  
2) Dönüş hareketi sönümlemeli. 
b) Enerji harcayan tamponlar. 
5. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin 

kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları. 
6. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik 

tertibatları. 
 

Bu anlamda, KBM, denetimler sırasında güvenlik komponentlerinin CE işaretine ilişkin 
kuralları taşıyıp taşımadığını da denetleyecektir. 
 
Üçüncü tarafları CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin 
asansörlere veya güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk işaretinin 
görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla diğer herhangi bir işaret 
asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilebilir. 
 

1) CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı: 
 

a) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit 
etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının 
imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk işaretiyle ilgili 
hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle 
yükümlüdür.  
 

b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa; Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının 
piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadan 
çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.   
 

Bakanlık bu durumu ve yapılan işlemleri Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere 
bildirir. 

c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliğin 
yükümlülüklerine uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını 
piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur. 
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Bu anlamda, CE işaretinin usulsüz kullanımının görüldüğü durumlarda, ilgili Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ na yazılı bilgi verilir.  
 

 
REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. 
No 

Revizyon 
Tarihi Revizyon Açıklaması 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN ONAY 
YÖNETIM TEMSILCISI 

 
 

  

GENEL MÜDÜR 

 


