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1. AMAÇ VE KAPSAM 

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından gerçekleştirilen asansör 
uygunluk değerlendirmesi sonucunda belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun “CE” uygunluk işareti ve “OK 
Kimlik Numarası” nın ne şekilde kullanılacağının tanımlanmasını kapsamaktadır. 

2. SORUMLULAR 

Bu talimatın yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Uzman ve Kalite Sistem 
Sorumlusu sorumludur. 

Belgelendirme Müdürü; Ürün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin üst yönetim adına koordinasyonunu 
sağlamaktan sorumludur. 

Teknik Düzenleme Sorumlusu; Asansör uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin başlangıcından sonuçlanmasına kadar 
yürütülmesinden sorumludur.  

Teknik Uzman; Asansör uygunluk değerlendirme faaliyetinin standartlara ve KENT GRUP BELGELENDİRME 
prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek ve zamanında raporlamaktan sorumludur.  

Kalite Sistem Sorumlusu: Asansör uygunluk değerlendirilme sürecinin dokümantasyon ve kayıtların takibi ve 
sürekliliğinin devamlılığı açısından sorumludur. 

3. TANIMLAR 

Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını, asansörün ticari veya kamu faaliyetleri 
kapsamında ücretli-ücretsiz olarak kullanımının sağlanması, 

Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve 
güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreç, 

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Belgelendirme için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluş, 

“CE” işareti Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu 
gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işaret, 

OK Kimlik Numarası: Uygunluk değerlendirme kuruluşunun asansöre CE işaretinin altına ilişkilendirilen Onaylanmış 
kimlik numarasıdır. 

4.  İLGİLİ YÖNETMELİK, STANDART VE REHBER DOKÜMAN 

 TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin 
Şartlar 

 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği  

 EA 2/17 Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı 

 R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi  

 R50.04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber 
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5. YÖNTEM 

5.1. “CE” İşaretlenmesi: 

5.1.1. “CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE' baş harflerinden oluşmalıdır:  

 

 
 

5.1.2. CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki çizimde verilen oranlara uyulmalıdır. 

5.1.3. CE uygunluk işaretinin değişken biçimleri de aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır.  

5.1.4. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı 
edilebilir. 

5.1.5. “CE" uygunluk işaretini müteakip, aşağıdaki işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer 
almalıdır: 

a) Asansör Güvenlik Aksamı için 

aa) EK IV ve EK X (Modül B + Modül E) sistematiği kullananlar  

ab) EK XI (Modül H1) sistematiği kullananlar. 

b) Asansör için: Tüm sistematik türleri için. 

 

                               XXXX 

5.1.6. “CE" uygunluk işareti onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılır. XXXX işareti KENT GRUP 
BELGELENDİRME Akreditasyon ve yetkilendirme süreçleri sonrası komisyon tarafından verilecek numara 
kullanılacaktır. 

5.2. “CE” İşaretlemesinin genel kuralları: CE işaretlemesi, 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanmış olan CE İşareti Yönetmeliği’ne göre yapılır. CE işaretlemesinin ve diğer işaretlerin iliştirilmesi için genel 
kurallar ve şartlar  

5.2.1. CE işareti, her bir asansör taşıyıcısına ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerinde görünür, okunaklı ve kalıcı 
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olacak şekilde iliştirilir.  

5.2.2. CE işareti, asansörün piyasaya arzından önce iliştirilir. 

5.2.3. CE işareti, aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış 
kuruluşun kimlik numarasını bulunduracak şekilde asansör üzerine iliştirilir.  

a)   Ek V’ e göre son muayene,  

b)   Ek VIII’ e göre birim doğrulaması,  

c)   Ek X, Ek XI veya Ek XII’ a göre kalite güvencesi.  

5.2.4. CE işareti, aşağıda tanımlanan uygunluk değerlendirme yöntemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış 
kuruluş kimlik numarasını bulunduracak şekilde asansör güvenlik aksamına iliştirilir.  

a)   Ek VI’ ya göre ürün kalite güvencesi,  

b)   Ek VII’ ye göre tam kalite güvencesi,  

c)   Ek IX’ a göre asansör güvenlik aksamının tipe uygunluğunun rastgele kontrolü.  

5.2.5. Onaylanmış kuruluş kimlik numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kendi talimatları doğrultusunda imalatçı 
veya onun yetkili temsilcisi veya asansör monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. CE işareti ve 
onaylanmış kuruluş kimlik numarası, özel bir risk veya kullanımı tanımlayan herhangi bir işaretlemenin öncesinde 
kullanılabilir. 

5.2.6. Bakanlık, CE işaretlemesi ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması için bir mekanizma 
kurar ve CE işaretinin temel amacı dışında kullanılmamasına yönelik gerekli tedbirleri alır. 

6. İLGİLİ İÇ DOKÜMANLAR  

- B.PR.01 Asansör Belgelendirme Prosedürü 

- B.PR.02 Asansör Uygunluk Değerlendirme Prosedürü  

- B.PR.03 Asansör Onaylanmış Kuruluş Uygulamaları Prosedürü 

- B.TL.11 Akreditasyon Markası ve Sertifika Kullanım Talimatı 

7. REVİZYON TABLOSU 

Bölüm No Rev. No Revizyon Tarihi Açıklama 

Tüm Bölümler 01 01.11.2021 Tüm bölümler gözden geçirilerek yazım hataları düzeltilmiştir. 

    

    

    

    

 


