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Ek I 

 
AT UYGUNLUK BEYANI VE CE UYGUNLUK İŞARETİ 

 
 
1- AT Uygunluk Beyanı 
AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içerir: 
- İlgili cihazın tanımı, 
- Cihazın uygunluğunun belirtildiği koşullara ve uygun olduğunda bu Yönetmelik hükümlerine 

uygunluğun sağlanması için alınmış ulusal önlemlere atıf, 
- İmalatçıyı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini sorumlu kılan imza sahibinin kimliği, 
- Varsa, onaylanmış bir kuruluşun verdiği AT Tip İnceleme Belgesine atıf. 
 
2- CE Uygunluk İşareti 
- CE uygunluk işareti aşağıdaki biçimde CE harflerinden oluşmalıdır: 
 
 

 
 
- CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde yukarıdaki ölçekli resimde verilen 

oranlara uyulacaktır. 
- Cihazın CE uygunluk işaretini öngören başka yönetmeliklere tabi olduğu durumlarda, CE işareti 

cihazın söz konusu başka yönetmeliklere de uygun olduğunu gösterecektir. 
 
Ancak, bu yönetmeliklerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama 
konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti, sadece uygulanan yönetmelik veya 
yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin 
ilgili hükümleri, yönetmeliklerin öngördüğü ve cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı ve talimatlarda 
belirtilmelidir. 
 
- CE uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri tamamen en az 5 mm olabilecek aynı dikey ölçüye sahip 

olmalıdır. 
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Ek II 

 
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VE YETKİLİ ORGANLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER 
 
Bakanlık tarafından tayin edilen kuruluşlar aşağıdaki asgari şartları karşılamalıdır: 
1. Personel ve gerekli araç ve ekipmanların varlığı, 
2. Personelin teknik yeterliliği ve mesleki tecrübe, 
3. İdari ve teknik personelin, söz konusu ürünle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan tüm çevre, grup ya 

da kişilerle ilgili olarak, bu Yönetmelikte öngörülen testlerin yapılması, raporların hazırlanması, 
belgelerin verilmesi ve doğrulama işlevinin gerçekleştirilmesindeki bağımsızlığı, 

4. Personel tarafından mesleki gizliliğin muhafaza edilmesi, 
5. Ulusal mevzuat dahilinde Devlet güvencesi olmadığı sürece, kamu sorumluluk sigortasının bulunması. 
Yukarıda yer alan 1 inci ve 2 nci paragraflardaki şartların karşılanıp karşılanmadığı, Bakanlıkça belli 
aralıklarla kontrol edilir. 
 

 
Ek III 

 
TEMEL KORUMA ŞARTLARININ AÇIKLAYICI LİSTESİ 

 
 
Cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozulma, özellikle aşağıdaki cihazların kullanılmasını 
engellemeyecek şekilde olmalıdır: 
(a) Ev tipi radyo ve televizyon alıcıları 

(b) Endüstriyel imalat ekipmanları 

(c) Seyyar telsizler 

(d) Seyyar telsiz ve ticari telsiz telefon ekipmanları 

(e) Tıbbi ve bilimsel cihazlar 

(f) Bilgi teknolojisi ekipmanları 

(g) Ev aletleri ve ev tipi elektronik ekipmanlar 

(h) Hava ve deniz telsiz ekipmanları 

(i) Eğitim amaçlı elektronik ekipmanlar 

(j) Telekomünikasyon şebekeleri ve cihazları 

(k) Radyo ve televizyon yayın vericileri 

(l) Ampul ve floresan lambalar 

Cihazlar ve özellikle de (a) ila (l) arası fıkralarda belirtilen cihazlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde 
belirtilen standardlara uygun cihazın yarattığı bozulma seviyelerini dikkate alarak, cihazın engelsiz 
çalışmasını sağlamak için cihazın çalışacağı normal elektromanyetik uyumluluk ortamında yeterli seviyede 
elektromanyetik bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir. 
 
Cihazın amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgiler, cihazla birlikte bulunan 
talimatlarda yer almalıdır. 
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