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 Rev. No    Rev. Tarihi                      Açıklama 

1 31.12.2019 Prosedüre 4.5 maddesi eklenmiştir. 

2 02.11.2020 4.0 İktisadi işletmecilerin yükümlülükleri detaylandırıldı.  

4.1 maddesine son 2 alt madde eklendi 

4.5.1 ve 4.5.2 maddeleri eklendi. 

3 13.04.2021 Tüm maddelere Modül B kapsamı eklendi. 4.5.3 maddesi 

eklendi. 
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1.0 SORUMLULAR 

Kiwa Kalibra tarafından 2014/31/AB ve 2014/32/AB Yönetmelikleri Modül B, D ve D1 

kapsamında belgelendirilmesi yapılan tüm firmaları kapsar. 

 

2.0 AMAÇ        

Bu prosedürün amacı Kiwa Kalibra tarafından 2014/31/AB ve 2014/32/AB Yönetmelikleri Modül 

B, D ve D1 kapsamında belgelendirilen kuruluşların belge ve firmamızın onaylanmış kuruluş 

numaramızı kullanma esaslarını açıklamaktır. 

 

3.0 TANIMLAR 

Modül D/D1 Belgesi: Firmanın üretim sürecinin kalite güvencesini esas alarak belgelendirildiğini 

gösteren doküman  

Modül B Belgesi: AB Tip İnceleme Belgesi 

CE işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına 

uygun olduğunu gösteren işaret 

Uygunluk işareti: Onaylanmış kuruluş numaramız, 2418 

Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekil 

Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili 

terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini 

tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuat 

 

4.0 UYGULAMA 

Kiwa Kalibra 2418 onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. 

Kiwa Kalibra Modül B, D/D1 belgesi ve  onaylanmış kuruluş numarası (2418), Kiwa Kalibra' dan 

denetimi başarılı olmuş ve Modül B, D/D1 belgesi düzenlenmiş firma tarafından kullanılabilir. 

Kiwa Kalibra belge ve onaylanmış kuruluş numarasının belgelendirilmiş kuruluş tarafından 

kullanımına ilişkin kurallar, firma ile yapılan belgelendirme sözleşmesinde müşteriye bildirilmiş, 

müşteri belirtilen kurallara uyacağını bu sözleşme ile taahhüt etmiştir.  
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İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri 

Tartı aleti üzerinde üretici / ithalatçı isimlerinin, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli markalarını 

üretici adı/markası ve iletişim adresinin bulunması gerekir. 

İmalatçılar / ithalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve 

kendilerine ulaşılabilecek posta adreslerini ölçü aleti üzerinde veya bunun mümkün olmadığı 

durumlarda ölçü aletine eşlik eden bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde 2014/32/AB EK-I’in 

9.2 nci maddesine uygun şekilde belirtir. İmalatçı adresi, imalatçıya ulaşılabilecek tek bir noktayı 

işaret eder. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın 

kabul edeceği bir dilde olur. 

 

4.1 2014/31/AB ve 2014/32/AB Yönetmeliğine göre CE işareti, ek metroloji işareti ve diğer 

işaretlerin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartlar 

CE işaretinin ve ek metroloji işaretinin ölçü / tartı aleti üzerine aşağıdaki gibi iliştirilmesi: 

-CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

“CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkelere tabidir. 

-Ek metroloji işareti, bir dikdörtgen içinde büyük 'M' harfi ve işaretin ürün üzerine iliştirildiği yılın 

son iki rakamından oluşur. Dikdörtgenin yüksekliği, CE işaretinin yüksekliğine eşit olmalıdır. 

-CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü / tartı aletine veya ölçü / tartı aletinin bilgi levhasına 

görünür, okunur ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. 2014/32/AB kapsamında eğer ölçü aletinin 

yapısı sebebiyle bunun mümkün olmadığı veya olmayacağı durumlarda, söz konusu işaretler ölçü 

aletinin beraberindeki belgelere ve eğer varsa ambalaja iliştirilir. Bir ölçü aletinin, alt montaj cihazı 

olmayan ve beraber çalışan bir dizi cihazdan oluşması durumunda, CE işareti ve ek metroloji işareti, 

ölçü aletinin ana cihazına iliştirilir. 

-CE işareti ve ek metroloji işareti, tartı aleti ve ölçü aleti piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.  

- 2014/32/AB kapsamında CE işareti ve ek metroloji işareti, gerekli görüldüğü hallerde ölçü aletine 

imalat işlemi sırasında iliştirilir. 

-Ek metroloji işareti, CE işaretinin hemen ardından gelir. 
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-CE işareti ve ek metroloji işaretini, 2014/31/AB ve 2014/32/AB Ek-II' de belirtildiği şekilde üretim 

kontrol aşamasına katılmış onaylanmış kuruluşun veya kuruluşların kimlik kayıt numarası takip 

eder. 

(Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği 

talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. 

Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası silinmez veya kaldırıldıktan sonra yok olacak özellikte 

olmak zorundadır.) 

- CE işareti, ek metroloji işareti ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını 

takip edecek şekilde, özel bir riski veya kullanımı belirten başka bir işaret bulunabilir (2014/32/AB 

Md 1.6). 

-Tartı / ölçü aleti üzerinde bulunması gereken işaretlemeler için 2014/31/AB Otomatik Olmayan 

Tartı Aletleri Yönetmeliği / 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği ile ilgili tartı / ölçü aletinin 

standardı / normatif dokümanında belirtilen hususlara uyulmalıdır. 

 

4.2 CE işaretinin ve Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt numarasının kullanımına ilişkin genel 

kurallar  

“CE” İşareti Yönetmeliği- 23 Şubat 2012 Perşembe tarihli Resmi Gazete, Sayı: 28213  

Md 9 ‒ (1) “CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır: 

a) İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu 

işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi 

sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi 

tutulduğunu beyan etmiş sayılır. 

b) Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması 

durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir 

hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik 

düzenlemelerin,  geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı 

tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin 

hükümlerine uygunluğu gösterir. 

c)“CE” işareti;              
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1) CE İşareti Yönetmeliği Ek-1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve 

çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, 

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, 

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının 

garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün 

beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur, 

ç) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

d) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

e) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol 

safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun (Kiwa Kalibra) kimlik kayıt numarası (2418) da yer alır. 

Kimlik kayıt numarası (2418), onaylanmış kuruluşun (Kiwa Kalibra) kendisi veya kuruluşun 

talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

f)  Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı 

betimleyen diğer işaretler de yer alabilir. 

g) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya 

betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, 

okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. 

ğ) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka 

ürünlerde kullanılamaz. 

 

4.3 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası (Kiwa Kalibra Kimlik Kayıt Numarası 

2418) Kullanımına İlişkin Kurallar 

-Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; Kiwa Kalibra tarafından ilgili teknik düzenlemeye 

göre belgelendirilmiş firmalar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda CE 

işareti ile birlikte Şekil 1 ve Şekil 2’ de belirtildiği gibi kullanılabilir.  

-Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme kapsamında 

olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz 

-Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; firma Onaylanmış 

kimlik kayıt numarası kullanımını derhal durdurulmalıdır 
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-Firmanın onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz, usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya 

alınır. 

-Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Firmanın bu durumda izinsiz, usulsüz 

kullanımı derhal önlenir, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alması sağlanır. 

Uygunsuzluğun devamı durumunda Kiwa Kalibra belgeyi iptal eder. 

-Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve 

üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını 

derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.  

Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü 

zarar firmanın sorumluluğundadır.  

 

4.4 CE İşareti 

 “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur: 

 

Şekil 1: CE İşareti 

 

-Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur. 

-İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgari 5 mm ebadında olur. 
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CE işareti ve Kiwa Kalibra onaylanmış kuruluş kimlik numarası kullanımı: 

                              

Şekil 2: Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu 

M: Ticari olarak kullanımı ifade eder  

13: İliştirilen yılın son 2 rakamı 

2418: Onaylanmış Kuruluş No 

 

4.5 Müşteri Tarafından Kullanılacak Olan Damga ve Etiketler 

Müşteri tarafından kullanılacak damgalar; muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan ölçü / tartı 

aletlerinin dışarıdan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına 

alınmasında kullanılan; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan 

kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip 

olan özel olarak hazırlanmış hologramlı veya hologramsız etiketi veya elektronik olarak ayar ve 

kalibrasyonuna müdahale edilmesini önleyen emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemdir. 

Damganın yaptırılması, muhafazası, izlenebilirliği ve kullanımından Müşteri sorumludur. Etiket, 

kolaylıkla görünür şekilde ölçü / tartı aletine iliştirilir. 

Emniyet etiketi örneği ve plaka örneği müşteri tarafından Kiwa Kalibra’ ya iletilir ve onay 

alındıktan sonra kullanıma alınır. Değişiklik durumunda Kiwa Kalibra’ ya bilgi verilir. 

 

4.5.1 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği MI-008 Bölüm I Malzeme Uzunluk Ölçerler için: 

Metrolojik işaretlemeler aşağıda belirtildiği şekilde bulunmalıdır; Nominal Uzunluk- CE- M(Üretim 

yılının son iki hanesi)- Onaylanmış Kuruluş No.-Doğruluk Sınıfı İşareti (I, II, III oval içinde) - 

Üretici Logo-Marka-Model – Gerilim (eğer belirtilmişse), referans sıcaklık (İmalatçı tarafından aksi 

belirtilmediği sürece referans sıcaklık 20 °C olup uygun bir şekilde malzeme uzunluk ölçerler 

üzerine işaretlenir.) Metrolojik işaretlemelerin hepsi, uzunluk ölçerin başlangıcında ve net 

okunabilir olmalıdır. 
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Şeritmetrelerin lot (parti) numarası şerit üzerinde olması gerekir ve şeridin sonuna yerleştirilebilir.  

 

Şekil 3: Şeritmetre işaretleme örneği 

 

4.5.2 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği MI-008 Bölüm II Hacim Ölçerler için: 

Uygunluk işaretlemeleri, ölçümün yanında görülmeli ve miktar beyanı ile ilişkilendirilmelidir. Şekil 

1 ve 2’ deki gereklilikleri sağladığı sürece tabanda da olabilir. Yıl rakamlarının yıllık değişmesi 

gerekmesi durumunda, yüzeydeki uygunluk işaretinin yeri daha pratik ve uygun maliyetli 

uygulamaya izin verecek şekilde yerleştirilebilir.  

Nominal kapasite, CE- M(Üretim yılının son iki hanesi)- Onaylanmış Kuruluş No, üretici markası 

ya da adı, adresi, lot (parti) numarası cihaz üzerinde belirtilmelidir. Sıcaklık 20 ºC den farklı ise 

cihaz üzerinde belirtilmelidir. 

 

4.5.3 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamındaki tüm cihazlar ve etiketlemeler, ilgili 

standartları / rehber dokümanlarında tarif edildiği şekilde metrolojik işaretlemelere tabidir. 

 

 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

5.1 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ- 23 Şubat 2012 Perşembe tarihli Resmi Gazete, Sayı: 28213  

5.2 2014/31/AB Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 

5.3 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği 

 

 


