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SERTİFİKA VE MARKA KULLANIMI PROSEDÜRÜ 
 

Revizyon 
No 

Revizyon 
Tarihi 

Madde 
No 

Revizyon İçeriği 

01 18.12.2003  TÜRKAK rehberlerine atıf yapıldı 

02 19.01.2004 4.5 Eklendi 

03 17.05.2006  
F 009 kaldırıldı, F 007 yerini aldı. Logo kullanımında araç, bina 
ve kartvizit hususları eklendi. 

04 18.10.2006  F 009 eklendi 

05 26.12.2006  Logo büyüklükleri eşitlendi. 

06 30.04.2010 Tümü Doküman formatı ve doküman kodu değişti.  

  
4.2 4.3 

4.4 
P-1030 Prosedürünün içeriği bu prosedüre eklendi.  

  4.5 17024 standardının içeriğine uygun eklemeler yapıldı 

  6   
17021, 17020, 45011, 17024, 17025 standart içeriklerine uygun 
referanslar ile rehber dokümanlar eklendi.  

07 24.08.2011 4.1.3 Eklendi 

08 29.05.2012 4.1.2 
Kiwa Logosu müşteri test raporları, kalibrasyon ve muayene 
raporları üzerinde kullanılamaz maddesi eklendi. 

09 25.11.2014  
Sertifika ve Logo Kullanım Sözleşmesi – FR.003, içerik 
eklenerek, Sertifika ve Logo Kullanım Taahhütnamesi olarak 
tanımlandı. 

10 06.03.2017  Kiwa logolarının sadece Kiwa logolarıyla değişmesi 

11 12.10.2017 4.6 Kiwa logo kullanım politikasına atıf yapılmıştır. 

12 19.12.2017 4.3 
Onaylanmış kuruluş kimlik numarası kullanımı hakkında 
açıklama yapıldı. 

13 20.12.2018 Tümü Logo ifadeleri marka olarak değiştirildi.  

  

4.5.2 
4.5.4 
5.10 

6 

MYB Personel Belgelendirme kapsamındaki faaliyetlere dair 
şartlar tanımlandı. 

14 
01.04.2019 
Version 1.0 

4.1.2  
4.2 

Marka güncellendi.  
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1.0 AMAÇ 

 
1.1 Kiwa tarafından yayımlanan sertifikalar, Kiwa ve Kiwa’ya yetki veren akreditasyon kurumu 

tescilli markalarının kullanımı için öngörülen şartları tanımlamaktır. 
 
2.0 KAPSAM 

 
2.1 Kiwa’nın belgelendirdiği tüm müşteriler ve ürünler için uygulanır. 
 
3.0 SORUMLULUKLAR 

 
3.1 Gerek Kiwa, gerekse müşterileri tarafından sertifika ve markaların düzgün kullanımı ile ilgili 

sorumluluk Operasyon Müdürü’ne aittir. 
 
3.2 Dosya Arşiv Koordinatörü, müşterilere sertifika ve baskı amacıyla kullanılmaya hazır halde 

markaların sağlanmasından sorumludur. 
 
3.3 Müşteri, bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur. 
 
3.4 Genel Müdür, bu prosedüre aykırı olarak hareket eden müşteriler için gerekli yaptırımları 

başlatmaktan ve sürdürmekten sorumludur. 
 
4.0 UYGULAMA 

 
4.1 Yönetim Sistemi Belgelendirme Markaları 
 
4.1.1 Kiwa belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanması ardından, uygulama kapsamı, yer, 

denetime esas standart adı detaylarını içeren bir Sertifika yayınlanır. Bu sertifika, Kiwa 
markası ve TÜRKAK markası aşağıdaki koşullara tabidir. 

 

(a) Müşteri, sertifika üzerinde yer alan kapsam ve yer koşullarına sıkı şekilde bağlı kalmak 
koşulu ile promosyon malzemeleri, yazışma ve reklamları üzerinde sertifika ve/veya 
markaları kullanma hakkına sahiptir. TÜRKAK markası araçlar, bayraklar, binalar, 
kartvizitler üzerinde kullanılamaz. 

(b) Basılmış dokümanlar, sadece firma yönetim sisteminin belgelendirildiği esasına uygun 
hazırlanmalı ürün ya da hizmet belgesini çağrıştırmak suretiyle belgelendirme işlemini 
yanlış yansıtmamalıdır.  

(c) Ürün birincil ambalajı üzerinde markalar bulunamaz ya da yönetim sistemi belgesine 
referans verilemez. 2. ambalaj (koli vb) üzerinde gerekli açıklamalarla kullanım 
mümkündür. (Ör. ISO 9001 belgeli ABC firması tesislerinde üretilmiştir.) 

(d) Yönetim sistemi sertifikası ara denetimlerin başarı ile sonuçlanması koşulu ile üç yıl için 
geçerlidir. Markalar belgenin geçerli olduğu sürece kullanılabilir. Firmanın belgesinin iptali 
ya da Kiwa’nın akreditasyonunun ortadan kalkması durumunda firmalar marka kullanımını 
durdurmakla mükelleftir. 

(e) Yönetim sistemi sertifikası müşteriyi yasal koşullara uymaktan alıkoymaz. 

(f) Müşteri ara denetimler sırasında denetçilere markaların kullanıldığı yerleri örnekleri ile 
göstermek zorundadırlar. 

 
4.1.2 Müşterilere, Kiwa ve akreditasyon kurumu markaları çoğaltılmaya hazır bir biçimde sağlanır. 

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki koşullar uygulanır.  
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(a) Kiwa markası tek başına kullanılabilir, akreditasyon kurumu markası Kiwa markası ile 
birlikte kullanılır.  Aşağıda örnek verilmektedir. 

(b)  

Örnek 1-) 

                       

  

Örnek 2-) 

  

(c) Markalar müşteri bilgileri ile birlikte kullanılır 

(d) Markalar açık olarak seçilebilecekleri zıt renkte bir artalan üzerine, bütünlük sağlayacak 
şekilde üretilir. 

(e) Markalar, tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır. 

(f) Akreditasyon kurumu markaları, Kiwa markasından büyük ya da ayrı bir yerde olamaz.  

(g) Akreditasyon kurumu markalarının kullanımına ilişkin rehber ve dokümanlar aynen 
geçerlidir (TÜRKAK Rehberi R.10.06). Bu kapsamda akreditasyon kurumu markası Kiwa 
markası ile aynı büyüklüktedir. 

(h) Kiwa markası, müşteri test raporları, kalibrasyon ve muayene raporları üzerinde 
kullanılamaz.  

 
4.1.3 Kiwa denetim ekibi, denetimler sırasında sertifika, marka kullanımı ile ilgili hususların IAF, 

TURKAK rehberleri ve bu prosedüre uygunluğu açısından gerekli kontrolleri yapar ve 
sonuçları denetim raporunun ilgili kısmına kaydeder. Denetim ekibi bu amaçla, örnekler alır, 
gereğinde resimler çeker, broşür, katalog, kartvizit, reklam malzemeleri ve ürünler üzerinde 
kontroller yapar.  
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Baş denetçi aynı zamanda yayınlanmış olan sertifikaları 

(a) Genel görünüm, yazım hataları 

(b) Kullanım yerleri 

(c) Tarihler, standart ve revizyon durumu 

(d) Firma adı, adres, imza, mühür durumu 

(e) Hariç tutmalar ve uygunluk durumu 

(f) Kiwa ve akreditasyon kurumu markaları varlığı, durumu 

açılarından değerlendirir ve sonuçları denetim raporunun ilgili kısmına kaydeder 

4.1.4 Genel Müdür, müşterilerin marka ve sertifikaları bu prosedüre aykırı olarak kullanmaları 
halinde gerekli yaptırımları belirler ve başlatır. Bu işlem müşteriden düzeltici faaliyet talep 
etmekten hukuki yollara başvurmaya kadar geniş kapsamlı olabilir. Her türlü faaliyet ile ilgili 
bilgiler müşteriye yazılı olarak bildirilir.  

 
4.1.5 Belgelendirme anlaşmasının iptal edilmesi ardından müşteri Kiwa sertifika ve markalarının 

kullanımını durdurur, talep edilmesi halinde sertifikasını Kiwa’ya geri gönderir. 
 
4.1.6 Kiwa markası Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen marka tesciline tabidir. Üçüncü 

şahısların Kiwa markasını izinsiz kullanması durumunda Genel Müdür, Türk Ticaret Kanununa 
göre hukuki yaptırımların başlatılmasından sorumludur. 

 

4.2 Ürün Belgelendirme Markaları 

 
4.2.1 Kiwa Laboratuvarı veya Kiwa tarafından tanınan bir laboratuar tarafından gerçekleştirilen 

testlere ilaveten, imalatçının üretim yerinde yapılacak tesis yeterlilik incelemesi sonucu uygun 
bulunan ürünlere Kiwa Uygunluk Sertifikası verilir ve üretici belge kapsamındaki ürünler 
üzerinde bu markayı kullanmaya hak kazanır. Aşağıda örnek kullanımlar verilmiştir. Bu 
kullanım ürün belgelendirme standardına uygun olarak ürüne özel düzenlenmelidir. 
 

 

NL-BRL 1215 

 

 
                                                                                                               BRL ### 

 
4.3 Kiwa Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası Kullanımı 
 
4.3.1 Kiwa 1984 no.lu onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. CE işaretine uygun markası aşağıdaki 

gibidir. Uygunluğun CE markalaması Avrupa Topluluğu resmi gazetesinde yayınlanan L169 
numaralı ilgisinde makale 17, makale 18 ve kararnamenin 12 nci ekine atıfta bulunur. 

 
xxxx 

 
4.3.2 CE markası uygulaması için sorumluluk üreticiye, Kiwa’nın yetkisinde vekil olarak bir 

onaylanmış kuruluş olduğu zaman Kiwa’ya bağlı olacaktır. Kiwa’nın uygunluk değerlendirme 
faaliyeti gerçekleştirdiği ürünlerde, onaylanmış kuruluş numarası “xxxx ” CE markasının 
altında yada yanına konulmalıdır. Eğer marka küçültülür ya da büyültülürse oran yukarıda 
gösterilen şekle bağlı kalmalıdır.    
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4.3.3 CE markasının dikeyde boyutları aynı olmalı ve yüksekliği 5 mm’den az olmamalıdır. Bu 
minimum boyut küçük ölçekli cihazlar için kullanılabilir. AB nin hazırlamış olduğu 93/68/EEC 
CE Markalama Yönetmeliği şartları tamamen karşılanmış olmalıdır. 
 

4.3.4 Kiwa onaylamış kuruluş kimlik numarası, sadece ilgili yönetmelik kapsamında onaylanmış 
kuruluş uygunluk değerlendirme hizmeti başarıyla tamamlanarak belgelendirilmiş ürünlerde 
kullanılabilir.  Bu durumlar haricinde Kiwa onaylanmış kuruluş kimlik numarası tüketiciyi 
aldatıcı şekilde kullanılamaz.  
 

4.3.5 Kiwa tarafından sunulan hizmetin geçerlilik süresinin dolması, geri çekilmesi veya iptali 
durumda; Kiwa onaylanmış kuruluş numarası kullanılan veya Kiwa markasının kullanıldığı 
broşür, katalog, kart ya da diğer malzeme imha edilmelidir. Ürün ve ilgili malzeme üzerinde 
ilgili yönetmeliğe uygunluğu çağrıştıracak bir bilgi olmamalıdır. 

 
4.3.6 Kiwa onaylanmış kuruluş kimlik numarasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde 

kullanılması durumunda oluşan bu ihlâlin yayın yoluyla ilân edilmesi ve uygun olduğunda ilâve 
yasal işlemler başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulmaktadır. 
 

4.3.7 Kiwa onaylanmış kuruluş kimlik numarasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde 
kullanılması durumunda oluşan bu ihlal durumu Kiwa tarafından ilgili bakanlığa yazılı olarak 
bildirilir.  

 
4.4 Uygulama 
 
4.4.1 Markaların boyutları değiştirilirken asıl formata sadık kalınacak şekilde orantılı olarak 

küçültülmeli ve büyütülmelidir.  
 

4.4.2 Marka ürünün görünen bir yüzeyine ya da ürün veri plakasına iliştirilmelidir. Ürünün üzerine 
marka vurulamaması durumunda paketine de vurulabilir ancak bu durumda paketteki ürünlerin 
tümünün belge kapsamında olması gerekir ve müşteri tarafından anlaşılabilmesi gerekir. Tüm 
koşullarda logo boyutu 5 mm’in altına inmemelidir. 

 
4.4.3 Logo silinmez olmalı, kimyasal etkenler ve sıcaklıktan etkilenmemelidir. 
 
4.4.4 Çok büyük ürünlerde birden fazla yere marka konulabilir. 
 
4.4.5 Belge almaya ve ilgili ürün belgelendirme markasını kullanmaya hak kazanmış firma belge 

kapsamındaki değişiklikler ile ilgili olarak Kiwa ya bilgi vermelidir. Bunlar: 
▪ Lisans hakkının başka bir firmaya devredilmesi 
▪ Firmanın aynı ürünü farklı bir tesiste üretmesi 
▪ Tesisin yer değiştirmesi 
▪ Ürün üzerinde ilgili gereksinimler açısından tekrar değerlendirilmesine ihtiyaç duyulacak 

tasarım ve yapısal değişiklikler. 
▪ Modellerin artması, yada model isimlerinde yapılan değişiklikler 

 
4.4.6 İlgili ürün markası sadece tesis incelemesinden geçen ve uygun bulunan firma ve ürünler 

tarafından kullanılabilir. Sadece test raporu, Tip Sertifikası, Sistem sertifikası, Muayene 
Sertifikası ve Uygunluk Sertifikası alan firmalar Kiwa  ürün markalarını kullanamazlar. 

 
4.4.7 Sertifika sahibi almış olduğu sertifikayı ve ilgili ürün belgelendirme markasını belgelendirme 

kapsamı ve akreditasyon kuralları dışında kullanamaz. Verilen kapsamın dışına çıkması 
halinde önce sertifika sahibi uyarılır ve ondan bu usulsüzlüğün giderilmesi için düzeltici faaliyet 
talep edilir. Bu işlem hukuki yollara başvurmaya kadar geniş kapsamlı olabilir.   
Bunlar: 
▪ Farklı modellere ürün belgelendirme logosu basılmışsa bu etiketlerin değiştirilmesi, 
▪ Piyasaya arz edilmişse geri toplanması ve müşterilerinin ve satıcılarının bilgilendirilmesi, 
▪ Düzeltilemeyecek durumda ise imhası gibi. 
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4.4.8 Kiwa belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanması ardından, uygulama kapsamı, yer, 
denetime esas standart adı detaylarını içeren bir Sertifika yayınlanır. Ürün belgelendirme 
sertifikası ara denetimlerin başarı ile sonuçlanması koşulu ile 5 (beş) yıl için geçerlidir. 

  
4.4.9 Müşteri ara denetimler sırasında denetçilere markaların kullanıldığı yerleri örnekleri ile 

göstermek zorundadırlar. 
 
4.4.10 Ürün belgelendirme sertifikası müşteriyi yasal koşullara uymaktan alıkoymaz. 
 
4.4.11 Sertifika sahibi belge ve marka kullanımı hakkını iptal ettirmek isterse, süresi dolan sertifikayı 

devam ettirmek istemezse yada mali ve diğer yükümlülüklerden dolayı belgesi iptal edilirse; 
müşterinin yazılı onayı alınır. Bunun yanı sıra müşteriden belgenin orijinali geri istenilir. 

 
4.4.12 CE işaretinin uygunsuz kullanıldığı tespit edildiğinde imalatçı uyarılır. Ayrıca yetkili kuruluşlar 

yanlış kullanımla ilgili ivedilikle bilgilendirilir. Bilgilendirme sırasında imalatçının adı, ürünü, 
yönetmelik ve yanlış kullanımla ilgili detaylar verilir. 

 
4.4.13 Kiwa Ürün belgelendirme markaları Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen marka 

tesciline tabidir. Üçüncü şahısların Kiwa markasını izinsiz kullanması durumunda Genel 
Müdür, Türk Ticaret ve Sınai ve Fikri Mülkiyetler Kanununa göre hukuki yaptırımların 
başlatılmasından sorumludur.  

 
4.4.14 Belge sahibi belgeli ürünler ile ilgili bir sorun yaşadığında en hızlı bir şekilde Kiwa’yı 

bilgilendirmelidir. 
 
4.5 Belgelerin ve markaların kullanımı (personel belgelendirme) 
 
4.5.1 Belgelendirme markası sağlayan Kiwa bunların kullanılma şartlarını dokümante etmiş ve 

kullanım ve temsil haklarını uygun biçimde yönetmektedir. 
 
4.5.2 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirilen kimsenin: 

a) Belgelendirme programının ilgili şartlarına uyacağını, 
b) Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dâhilinde talepte bulunacağını, 
c) Belgeyi, belgelendirme kuruluşu ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde 

kullanmayacağını ve belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya 
yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmayacağını, 

d) Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya belgelendirme 
kuruluşuna herhangi bir atıfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini ve 
belgelendirme kuruluşu tarafından verilen bütün belgelerin iade edileceğini, 

e) Belgenin yanıltıcı biçimde kullanılmayacağını kabul ettiğini belirten bir T.F.001 Personel 
Belgelendirme Taahhütnamesi ve PQ.FR.022 MYB Belge Teslim Sözleşmesi’ni belge 
teslimi sırasında imzalatmaktadır.  

 
4.5.3 Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve markaların yayınlarda, 

kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin 
iptali, oluşan bu ihlâlin yayın yoluyla ilân edilmesi ve uygun olduğunda ilâve yasal işlemler 
başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulmalıdır. 

4.5.4 MYB bünyesinde gerçekleşen MYK belgeleri için MYK Markasının Kullanımına İlişkin Usul 
ve Esaslar yönetmeliğinin şartları aynen uygulanır. 
 

4.6 Kiwa Marka Kullanım Politikalarına uygun marka ve sertifika kullanımı; 
 

4.6.1 SD.025 Kiwa Marka Kullanım Politikaları’nda marka ve sertifikaların kullanım şartları 
dokümante edilmiştir. 

4.6.2 Kiwa bu politikayı; ilgili tarafların kolaylıkla erişimini sağlamak için internet sitesinde 
yayınlamaktadır, 

4.6.3 SD.025 Kiwa Marka Kullanım Politikalarına uygun şekilde sertifika ve marka kullanılmaması 
durumunda belgenin askıya alınması veya belgenin iptali, oluşan bu ihlâlin yayın yoluyla ilân 
edilmesi ve uygun olduğunda ilâve yasal işlemler başlatılması gibi önlemler uygulamaya 
konulmaktadır. 
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5.0 KAYITLAR 

 
5.1 S.Q.FR.001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası  
5.2 S.E.FR.001 Çevre Sistem Denetim Sertifikası  
5.3 S.F.FR.001 Gıda Sistem Denetim Sertifikası 
5.4 S.M.FR.001 Medikal Sistem Denetim Sertifikası  
5.5 FR.003 Sertifika ve Marka Kullanım Taahhütnamesi  
5.6 Sertifika ve markaların hatalı kullanımı durumunda müşteri ile yapılan yazışmalar. 
5.7 SD.025 Kiwa Marka Kullanım Politikaları 
5.8 PQ.FR.022 MYB Belge Teslim Sözleşmesi  
 
6.0 REFERANSLAR 

 

TS EN ISO/IEC 17021 
Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini 
Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar 

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler 

TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar 

TS EN ISO/IEC 17024 
Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel 
Şartlar 

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 

TÜRKAK Rehberi R10-06 
TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI’nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 
kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar 

L169  Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 

93/68/EEC  Avrupa Birliği CE Markalama Yönetmeliği 

ISO/IEC Guide 23 Belgelendirme kuruluşunun izin verdiği belgeler ve markalar için rehberlik 

ISO/IEC Guide 27 Uygunluk lisanslarının, belgelerinin ve markalarının kullanımı 

 MYK Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 

 


