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1. General 
The Kiwa company name, Kiwa logo’s and 
(certification) marks are important assets of 
Kiwa. They play a major role in reaching our 
goal to become recognised and visible as one 
coherent and consistent international 
certification company. 
To all our stakeholders, the Kiwa name and 
brands stand for reliability, unique market 
opportunities and a recognizable quality 
difference from competitors. 
 
2. Use and lay out of marks and brands for 
certification schemes and (audit) services 
 

Sertifikasyon Markalarına İlişkin Politika 
CMK 9.5.2 
Şirket Ünvanı ve Marka Etiketlerine İlişkin 
Politika 
CMK 9.5.3 
 
İçindekiler 
Sertifikasyon Markalarına İlişkin Politika 
CMK 9.5.2 
 
1. Genel  
2. Sertifika planları için işareti ve marka 
kullanımı ve bunları düzenlenmesi ve 
(denetim) hizmetleri  
3. İstisnalar  
4. Görevler ve sorumluluklar  
 

Şirket Ünvanı ve Marka Etiketlerine İlişkin 
Politika 
CMK 9.5.3 
1. Genel  
2. Belgelendirme şemaları için marka 
politikası  
3. Yasal marka koruması  
4. Kiwa Şirket ünvanları   
5. Servis etiketleri  
6. Kiwa logosu  
7. Alt yükleniciler tarafından Kiwa house 
stilinin kullanımı  
8. Görevler ve sorumluluklar  
 
1. Genel 
Kiwa şirket adı, Kiwa logosu ve 
(belgelendirme) işaretleri Kiwa'nın önemli 
varlıklarıdır. Tutarlı bir uluslararası 
belgelendirme şirketi olarak tanınma ve 
bilinirlik kazanma hedefimize ulaşmada 
büyük bir rol oynuyorlar. 
Tüm paydaşlarımıza Kiwa adı ve markaları, 
güvenilirlik, benzersiz pazar fırsatları ve 
rakiplerden farkedilebilecek bir kalite farkı 
sunmaktadır. 
 
2. Sertifikasyon şemaları ve denetim 
(hizmetleri) için işaret ve marka kullanımı ve 
bunları düzenlenmesi  
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2.1. Certificates 
In general all certification schemes serviced 
by Kiwa result in a Kiwa 
house style certificate. The reference to 
Kiwa’s own mark, license logo (branch and 
sector specific quality mark/pictogram), with 
or without the use of the logo of the client 
and accreditation 
logos is always to remain consistent. For the 
purpose of recognition in connection with 
specific marks of scheme owners, the lower 
edge of each Kiwa certificate has a beam 
(column) to contain those marks, like f.e. 
GlobalGap or ZKN. Exact positioning details 
are laid down in the Kiwa Brand Guideline. 
 
2.2. Pictograms 
2.2.1. Pictograms for certification schemes 
To support certificate holders in their 
marketing, we offer/develop/present 
pictograms for almost all certification  
schemes, sometimes consisting of an image 
of the specific certification scheme. We only 
deviate from this rule in case licensors do 
not allow us to combine our pictograms with 
their logo’s. It is not allowed by third parties 
to use the Kiwa company logo. (see “Policy 
company names and brand labels” for 
guidelines) 
 
 
2.2.2. Pictogram for audit services 
and type tests 
For services that only include audits or type 
tests that do not lead to a certificate or a 
mark on the product, Kiwa provides a special 
audit pictogram. This is only to 
show on reports and brochures that Kiwa 
was involved. For batch inspections the 
approved products will be marked with a 
mark on the products according to the 
respective regulations. 
 
3. Exceptions 
3.1. Certification under other name 
than Kiwa 

2.1. Sertifikalar 
Genel olarak, Kiwa tarafından sunulan tüm 
sertifikasyon süreçleri Kiwa ev tipi 
sertifikayla sonuçlanır. Kiwa'nın kendi 
markası, lisans logosu (şube ve sektörün özel 
kalite işareti / piktogramı), müşteri ve 
akreditasyon markasının kullanılıp 
kullanılmayacağı konusunda her zaman 
mutabık kalınmalıdır. Süreç sahiplerinin özel 
işaretleri ile bağlantılı olarak tanımlama 
amacıyla, her bir Kiwa sertifikasının alt 
kenarı, bu işaretleri barındıracak bir bölüme 
(sütun) sahiptir, örneğin f.e. GlobalGap veya 
ZKN. Tam konumlandırma bilgileri Kiwa 
Marka Kılavuzunda belirtilmiştir. 
 
2.2. Piktogramlar 
2.2.1. Belgelendirme şemaları için 
piktogramlar 
Sertifika sahiplerini pazarlamada 
desteklemek için, neredeyse tüm 
sertifikasyon şemaları için, bazen de belirli 
sertifika düzeninin bir görüntüsünden oluşan 
piktogramlar sunmaktayız. Lisans verenler, 
simgelerimizi logolarımızla birleştirmemize 
izin vermiyorsa, yalnızca bu kuraldan 
sapıyoruz. Üçüncü şahıslar tarafından Kiwa 
şirket logosunun kullanılmasına izin 
verilmez. (kurallar için bkz. " Şirket ünvanı ve 
marka etiketleri politikası") 
 
2.2.2. Denetim hizmetleri ve tip testleri için 
Piktogram 
Bir sertifika veya ürün üzerinde bir işaret 
gerektirmeyen denetimler veya tip testleri 
içeren hizmetler için Kiwa tarafından özel bir 
denetim piktogramı sunulur. Bu piktogram  
sadece Kiwa'nın dahil olduğu raporlarda ve 
broşürlerde gösterilir. Yığın kontrollerinde,  
onaylanan ürünler üzerinde ilgili 
regülasyonlara göre işaretleme yapılır.  
 
 
3. İstisnalar 
3.1. Kiwa'dan başka bir isim altında 
belgelendirme 
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For marketing reasons it might be useful or 
necessary not to present (certification) 
services under the Kiwa parent name and 
with Kiwa branding. The Kiwa Executive 
Board can therefore decide to deviate from 
the Kiwa brand policy. 
 
3.2. Private Quality Marks 
By exception it is possible to create and 
protect unique private quality marks. The 
service is not for free. We gladly assist, but 
generally ask for a special fee. 
 
 
4. Tasks and responsibilities 
Kiwa Executive Board: 
is responsible for brand policy. Division 
Director is responsible for: 
1. the execution of and the compliance 
with the brand policy 
2. the development of new certification 
schemes under Kiwa mark 
3. stimulating our customers to use the 
pictograms and beaverblock 
 
 
Corporate Communication: 
is responsible for: 
1. brand management, 
• design of the marks, logo’s and pictograms; 
• ensures for registration and legal 
protection. 
2. policy advice; 
3. house style rules and instructions for use; 
4. supervising and auditing to ensure correct 
use; 
5. keeping a register of brands, marks, logo’s 
and pictograms 
 
Auditors: are responsible for ensuring that 
the certificate holders make correct use of 
the marks. 
Head of Quality Assurance: 
is responsible for making reference to 
instructions / rules of the game under E4O 
and the Kiwa Quality Manual. 

Pazarlama nedenleriyle, Kiwa ana adı altında 
ve Kiwa markası ile hizmet sunmamak 
(sertifikasyon) yararlı veya gerekli olabilir. Bu 
nedenle, Kiwa Yönetim Kurulu Kiwa marka 
politikasından sapmaya karar verebilir. 
 
 
3.2. Özel Kalite Markaları 
İstisna olarak benzersiz özel kalite markaları 
oluşturmak ve korumak mümkündür. Bu 
hizmet ücretsiz değildir. Memnuniyetle 
yardımcı oluruz, ancak genellikle özel bir 
ücret talep edilir.  
 
4. Görevler ve sorumluluklar 
Kiwa Yönetim Kurulu: 
marka politikasından sorumludur. Bölüm 
Müdürü aşağıdakilerden sorumludur: 
1. Marka politikasının uygulanması ve 
politikaya uygunluk  
2. Kiwa işareti altında yeni sertifikasyon 
şemalarının geliştirilmesi 
3. Müşterilerimizi piktogramları ve 
beaverblock'ları kullanma konusunda teşvik 
etmek 
 
Kurumsal iletişim: 
Aşağıdakilerden sorumludur: 
1. marka yönetimi, 
• işaretlerin, logoların ve piktogramların 
tasarımı; 
• kayıt ve yasal koruma. 
2. politika tavsiyeleri; 
3. ev tipi kurallar ve kullanım talimatları; 
4. doğru kullanımını sağlamak için denetim 
ve danışmanlık; 
5. işaret, marka, logo ve piktogramların  
kaydını tutmak 
 
Denetçiler: Sertifika sahibinin işaretleri 
doğru bir şekilde kullanmasını sağlamaktan 
sorumludur. 
Kalite Güvence Başkanı: 
E4O ve Kiwa Kalite El Kitabı uyarınca oyun 
talimatlarına / kurallarına atıfta bulunmakla 
sorumludur. 
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Remark: All Kiwa logos and pictograms can 
be found on  www.kiwabrandifyer.com 

Açıklama: Tüm Kiwa logoları ve simgeleri 
www.kiwabrandifyer.com adresinde 
bulunabilir. 

PRODUCT/PROCESS   CERTIFICATION- ÜRÜN/PROSES SERTİFİKASYONU 
According to ISO/IEC 17065 

 

Ne zaman kullanılır Sertifikada Marka yada 

pictogram (ör: 

sertifika, ambalaj, 

etiket, broşür, vb.) 

Ürün üstünde 

işaret uzun

 kıs

a 
Hollanda-su ve Hollanda gaz 
direktifi 

 

Zorunlu: 

- Kiwa 

+ CC-standart 
# 

- sertifika # 

 
Opsiyonel: 

- metin 

- pictogram 

   

dışındaki    
tüm ürünler    

  

NL-BRL 1215 

KIWA 
NL-BRL 1215 

1215 

KQ 

Kiwa Etiketi    

 Olarak adlandırılır  

 

 

  

Ürün üstündeki Zorunlu:   
 
 
 
 

 
Kiwa işareti - Kiwa   
Içme suyuna ilişkin, 
sertifikalandırılmış (hijyen 
hususları dışında) kiwa 
değerlendirme klavuzunun eski 
versiyonu (sertifikalar geçerliliğini 

- standart # 

- sertifika # 

 
Opsiyonel: 

 
 

 
or 

Kiwa’nın 

izninden 

sonra 

 

Yakın tarihte sona erecektir. - metin Veya 

 

 

 

veya 

 - pictogram  
BRL ### 

 KK 
veya 

KK  

Ürün üstündeki Zorunlu: BRL 
### 

Veya  

 
 

BRL ### 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

KK veya  

Kiwa işareti - Kiwa 

Içme suyuna ilişkin, sertifikalan- - standart # 

dırılmış (hijyen konuları dışında)  

 

- sertifika # 

Kiwa değerlendirme klavuzunun 
eski versiyonu (sertifikalar yakın 
geleceke geçerliliğini yitirecektir.)  

 
Opsiyonel: 

- metin 

Kiwa Keur 

Olarak adlandırılır 

- pictogram 

   Kiwa gaz direktifine ilişkin Zorunlu: 

- Kiwa 

+ CC-standart 
# 

- sertifika # 

 
Opsiyonel: 

- metin 

- pictogram 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ürünler/standartlar 

 

Kiwa Gastec QA etiketi 

Olarak adlandırılır. 

         CC = country code like: BE, DE, ES, IT, NL, UK, … EU 

When to use On certificate Logo or pictogram 

(e.g. on certificate, 

packaging, label, 

brochure, etc) 

Mark on product 

extended short 

All products except 
 

Obliged: 
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products according - Kiwa 

+ CC-standard # 

- certificate # 

 
Optional: 

- text 

- pictogram 

   
to NL-water or NL-gas    
directives.  

NL-BRL 1215 

KIWA 
NL-BRL 1215 

KQ 

Being called:    
Kiwa label    

Kiwa marks on products Obliged:   
 
 
 

  
 
 
 

 
in contact with - Kiwa   
drinking water. 

 
Being called: 

Kiwa Water Mark 

- standard # 

- certificate # 

 
Optional: 

 
 

 
 

or after 

permission 

by Kiwa 

 - text Or     or 

 - pictogram BRL ###  KK or KK  
Kiwa marks on products Obliged: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
in contact with drinking - Kiwa  
water, certified (not on - standard #  
hygienic aspects) upon a - certificate #  
former version of a Kiwa 

evaluation guideline 

(Certificates will lose their 

 
Optional: 

- text 

BRL ### 

or 

KK or 
 

KK 
 

validity in the near future) 

Being called: 

- pictogram            
BRL ### 

 

Kiwa Keur    
Products according Obliged: 

- Kiwa 

+ CC-standard # 

- certificate # 

 
Optional: 

- text 

- pictogram 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

to NL-gas directives/ 

standards. 

Being called: 

Kiwa Gastec QA label 

 

 

MANAGEMENT  SYSTEM CERTIFICATION-YÖNETİM SİSTEM 

SERTİFİKASYONU 
(according to ISO/IEC 17021). No area code because range of schemes is worldwide. 
 

Marka veya 

piktogram sertifika 

üstünde broşür, vb 

Ürün üstündeki işaret 

(tamamlanmış 

pigtogram imkansız 

veya uygunsuz 

olduğunda 

when complete 

pictogram is 

impossible or 

inappropriate) 

Ne zaman kullanılır Yorumlar 

 

 

 

İzin verilen 

ürünler üzerinde 

işaret yok 

 

Dünya genelince 

Kiwa’ya verilen kalite 

işaretleri 

 

Pictogramlara birkaç 

dilde ulaşılabilmektedir. 
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Logo or pictogram 

on certificate, 

brochure, etc 

Mark on product 

(when complete 

pictogram is 

impossible or 

inappropriate) 

When to use Remarks 

 

 

 

No marking on 

products allowed 

 

Quality marks licensed 

to Kiwa worldwide 

 

Pictograms in several 

languages available. 

 
 
 

AUDITS, TYPE TESTING and BATCH INSPECTION-DENETİM, TİP TEST, SÜREKLİ 

DENETİM 
according to Kiwa regulations 
 

Marka veya piktogram 

rapor veya deklarasyonda 

Ürün üstünde işaret Ne zaman kullanılır Yorumlar 

   

        
 

 
 

 
AUDIT 

 

Ürünler üzerinde 

işaret yok 

  

Sertifikayla 

sonuçlanmayan ama 

kiwa’nın kalitesini haklı 

çıkaran denetimler 

           

Ürünler üstünde 

işaret yok 

 Deklarasyon, sertifika 

yok 

        
 

 

 

  

 

Logo or pictogram on 

report or declarations 

Mark on product When to use Remarks 

        
        

 
AUDIT 

 

No marking on 

products  

  

Audits that do not lead 

to a certificate, but 

justify “Kiwa inside” 

quality 
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TYPE TEST 

No marking on 

products 

 Declaration, no 

certificate 

        
 

 

 
BATCH 

INSPECTION 

 

  

 
 
CE and NoBo-CE VE NoBo 

Marka veya piktogram 

sertifika, ambalaj, 

etiket, broşür, vb. 

Ürün üstündeki işaret 

(tamamlanmış 

pigtogram imkansız 

veya uygunsuz 

olduğunda 

 

Ne zaman kullanılır Yorumlar 

 

 

 Gönüllü CE şeması  

 

          

 Onaylanmış kuruluş  

 
 

Logo or pictogram on 

Certificate, packaging, 

label, brochure, etc 

Mark on product 

(when complete 

pictogram is 

impossible or 

inappropriate) 

When to use Remarks 
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 Voluntary CE scheme  

 
 

          

 Notified Body   

 

 
Definitions: 
House style: corporate identity, standard 
for design, communication. 
Company name: juridical entity = legal 
person (e.g. Inspecta AB, Kiwa NV) 
Trade name: trade name is a pseudonym 
used by companies to perform their business 
under a name that differs from the 
registered legal name. Trade names may 
never have a juridical extension. 
(e.g. Kiwa Oesterbaai, Kiwa Inspecta and not 
Kiwa Oesterbaai BV or Kiwa Inspecta AB) 
Brand: A brand name is the name of the 
distinctive service. 
Branding is the process of creating and 
disseminating the brand name. Branding can 
be applied to the entire corporate identity. 
Within Kiwa, a brand is an individual service 
name. (e.g. BCS ÖKO, CMT). 
 
 
 
 
1. General 
The Kiwa company name, Kiwa logo’s and 
(certification) marks are important assets of 
Kiwa. They play a major role in reaching our 
goal to become recognised and visible as one 
coherent and consistent international 
certification company. To all our 
stakeholders, the Kiwa name and brands 
stand for reliability, unique market 

 
Tanımlar: 
Ev stili: kurumsal kimlik, tasarım için 
standart, iletişim. 
Şirket adı: tüzel kişi = resmi personel (ör. 
Inspecta AB, Kiwa NV) 
Ticari adı: ticari adı, şirketlerin kendi 
alanlarındaki işlerini gerçekleştirmek için 
kullandığı takma addır. 
kayıtlı yasal addan farklı bir ad. Ticari isimler 
hiçbir zaman kanuni bir uzantıya sahip 
olmayabilir. 
(örneğin, Kiwa Oesterbaai BV veya Kiwa 
Inspecta AB değil Kiwa Oesterbaai, Kiwa 
Inspecta) 
Marka: Bir marka adı kendine özgü hizmetin 
adıdır. 
Markalaşma, marka adını yaratma ve 
yaygınlaştırma sürecidir. Marka bilinci 
oluşturma, kurumsal kimliğin tamamı. 
Kiwa'da bir marka tek bir hizmet adıdır. 
(örneğin BCS ÖKO, CMT). 
 
 
1. Genel 
Kiwa şirket adı, Kiwa logosu ve 
(belgelendirme) işaretleri Kiwa'nın önemli 
varlıklarıdır. Tutarlı ve bilinir bir uluslararası 
belgelendirme şirketi olarak tanınma ve 
görünürlük kazanma hedefimize ulaşmada 
büyük bir rol oynamaktadırlar. Tüm 
paydaşlarımıza Kiwa adı ve markaları, 
güvenilirlik, benzersiz pazar fırsatları ve 
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opportunities and a recognizable quality 
difference from competitors. 
 
2. Brand policy for certification schemes 
To enlarge the strength of our brands 
throughout the international market we will 
follow a so called endorsed brand policy or 
“Kiwa-inside”-policy. This means that we 
always present our own and licensed 
certification marks in combination with the 
Kiwa name. Firstly, our aim is to present all 
our own certification schemes under the 
Kiwa brand (the sub-brands Gastec, Global 
Cert, and International Cert are a 
temporarily exception, preferably with the 
Kiwa name in front). Secondly, licensed 
marks for certification schemes like VCA and 
KOMO will also be presented with our Kiwa 
parent brand, where allowed by licensees. 
To improve the awareness of our brands 
and the Kiwa-inside-policy we stimulate the 
use of our marks by third parties. 
However, the use will be subject to house 
style regulations to be guarded by the 
Corporate Communications Department. 
The regulations are laid down in the Kiwa 
Brand Guideline. 
 
 
3. Legal brand protection 
The word “Kiwa” is and will remain legally 
deposited and protected in all relevant 
countries. (i.e. Europe, North America, 
various manufacturing countries) Kiwa’s 
own marks, including the “beaver block”, are 
protected internationally to avoid and 
discourage unadmitted use by third parties. 
The Kiwa Executive Board decides in 
which countries we seek protection. 
The Corporate Communication Department 
guards and executes the protection in 
combination with a professional agency. 
 
4. Kiwa Company names 
All Kiwa companies trade under the name 
“Kiwa + (extension) and all carry the Kiwa 

rakiplerden ayıran bir kalite farkı 
sunmaktadır. 
 
 
2. Sertifikalandırma süreci marka politikasını 
genişletmek ve marka değerini 
güçlendirebilmek için marka politikası veya 
Kiwa-iç politikası olarak adlandırılan 
politikalar izelenecektir. 
. Bu, kendi ve lisanslı sertifikasyon 
işaretlerimizi her zaman Kiwa adı ile 
sunmamız anlamına geliyor. İlk olarak, 
amacımız, kendi sertifikasyon planlarımızı 
Kiwa markası (Gastec, Global Cert ve 
Uluslararası Sertifikalar alt markaları 
geçici istisna, tercihen önündeki Kiwa adı 
ile). İkincisi, VCA ve KOMO gibi sertifikasyon 
planları için lisanslı markalar da lisans 
sahipleri tarafından izin verilen Kiwa 
ebeveyn markamızla sunulacak. 
Markalarımızın ve Kiwa'nın iç politikasının 
farkındalığını artırmak için, markalarımızı 
üçüncü taraflar tarafından kullanılmasını 
teşvik ediyoruz. 
Bununla birlikte, kullanım, Kurumsal İletişim 
Departmanı tarafından korunacak olan ev 
stil düzenlemelerine tabi olacaktır. 
Düzenlemeler Kiwa Marka Kılavuzunda 
belirtilmiştir. 
 
3. Yasal marka koruması 
"Kiwa" sözcüğü, ilgili tüm ülkelerde yasal 
olarak emanet edilmeye ve korunmaya 
devam edilecektir. (yani Avrupa, Kuzey 
Amerika, çeşitli imalat ülkeleri) Kiwa'nın 
"kunduz bloku" da dahil olmak üzere kendi 
markaları, üçüncü şahısların izinsiz 
kullanımını önlemek veya caydırmak için 
uluslararası alanda korunmaktadır. 
Kiwa Yönetim Kurulu, hangi ülkelerde 
koruma istediğimizi kararlaştırır. Kurumsal 
İletişim Dairesi, korumayı profesyonel bir 
kurumla birlikte korur ve yürütür. 
 
4. Kiwa Şirket adları 

http://www.kiwa.com.tr/
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look and feel. Doing so, we increase the 
visibility of our name and the value of the 
brand for our customers. Trade names can 
differ from legal names. Mentioning legal 
names is obligatory on contracts. 
letterhead, invoices and quotations. 
On promotional materials, brochures and 
advertisements the use of trade names is 
sufficient. 
 
5. Service labels 
Service labels (e.g. CMT, NCP) are only 
used on certificates (bottom right hand 
corner), advertisements and websites. 
 
6. Kiwa logo 
 

 
 
Kiwa has one main logo In principle, this logo 
may only be used for correspondence, 
contracts, advertisements and publications 
issued by Kiwa offices. 
Sponsoring using the Kiwa logo – by 
providing it to third parties- shall solely be 
allowed after approval by the Corporate 
Communication Department in compliance 
with its corporate sponsoring policy. 
 
 
7. Use of Kiwa house style 
by subcontractors 
 

 
 
Kiwa is working with several subcontractors 
who provide certification, inspection or 
training services. The actual list of 
subcontractors is maintained by the HR 
Department. 
These subcontractors possess the required 
qualifications and act as Kiwa 

Tüm Kiwa şirketleri "Kiwa + (uzantı) adı 
altında ticaret yapıyor ve hepsi Kiwa 
görünümünü ve hissini taşıyor. Bunu 
yaparak, adımızın görünürlüğünü ve 
müşterilerimiz için markanın değerini 
arttırıyoruz. Ticari isimler yasal adlardan 
farklı olabilir. Sözleşmelerde yasal adları 
belirtmek zorunludur. antetli kağıt, fatura ve 
alıntılar. 
Promosyon malzemeleri, broşürler ve 
reklamlarda ticari isimlerin kullanılması 
yeterlidir. 
 
5. Hizmet etiketleri 
Hizmet etiketleri (ör. CMT, NCP) yalnızca 
sertifikalarda (sağ alt köşede), reklamlarda 
ve web sitelerinde kullanılır. 
 
6. Kiwa logosu 
 

 
 
Kiwa'nın tek ana logosu bulunmaktadır İlke 
olarak, bu logo yalnızca Kiwa ofisleri 
tarafından yapılan yazışmalar, sözleşmeler, 
reklamlar ve yayınlar için kullanılabilir. 
Kiwa logosunu kullanarak üçüncü taraflara 
sponsorluk sunulması durumunda, yalnızca 
kurumsal sponsorluk politikasına uygun olan 
3. taraflara Kurumsal İletişim departmanı 
tarafından onaylandıktan sonra izin 
verilecektir. 
 
7. Kiwa ev stilinin taşeronlar tarafından 
kullanılması  
 

 
 
Kiwa, sertifika, muayene veya eğitim 
hizmetleri sağlayan çeşitli taşeronlarla 
birlikte çalışmaktadır. Taşeronların gerçek 
listesi İK Departmanı tarafından 
sağlanmaktadır. 

http://www.kiwa.com.tr/
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representatives. Their rights and duties are 
laid down in an agreement. So as to guard 
our house style and corporate identity a 
number of clauses have been made for the 
use of our house style by these supporting 
agents: 
• Subcontractors are the representatives of 
Kiwa and use Kiwa business cards. 
To indicate their position this states: 
Business Partner of Kiwa 
• In their own documentation, publicity 
and/or websites subcontractors are entitled 
to use the pictogram below: 
• Further use of the Kiwa logo by 
subcontractors is not allowed, unless 
mutually agreed, with permission of the 
Corporate Communication department. 
 
8. Tasks and responsibilities 
Kiwa Executive Board: 
is responsible for: 
1. Brand policy. 
2. Determines brands, company- and 
tradenames on advise by CorpCom 
Division Director: 
is responsible for: 
1. the execution of and the compliance with 
the brand policy 
2. stimulating our customers to use the 
pictograms and beaver block 
 
Corporate Communication: 
is responsible for: 
1. brand management, 
a. design of the marks, logo’s and 
pictograms; 
b. ensures for registration and legal 
protection. 
2. policy advice; 
3. house style rules and instructions for use; 
4. supervising and auditing to ensure correct 
use; 
5. keeping a register of brands, marks, 
logo’s and pictograms 
Auditors: 
are responsible for ensuring that the 

Taşeronlar gerekli niteliklere sahiptir ve Kiwa 
temsilcileri olarak hareket ederler. Hakları ve 
görevleri bir anlaşma ile belirlenmiştir. Ev 
stilimizi ve kurumsal kimliğimizi korumak 
için, destekleyici temsilciler tarafından ev 
stilinin kullanımı için bazı hükümler 
yapılmıştır: 
• Taşeronlar Kiwa'nın temsilcisidir ve Kiwa 
kartvizitlerini kullanmaktadır. 
Durumlarını belirtmek için şu ifadeler yer 
alır: 
Kiwa iş ortağı 
• Kendi dokümantasyonunda, tanıtım ve / 
veya web siteleri taşeronları aşağıdaki 
piktogramı kullanma hakkına sahiptir: 
• Karşılıklı olarak kabul edilmedikçe, 
Kurumsal İletişim departmanının izniyle, 
Kiwa logosunun taşeronlar tarafından daha 
fazla kullanılmasına izin verilmez  
 
8. Görevler ve sorumluluklar 
Kiwa Yönetim Kurulu: 
sorumlu: 
1. Marka politikası. 
2. CorpCom Bölüm Müdürü tarafından 
tavsiye edilen markaları, şirketleri ve ticari 
markaları belirler: 
sorumlu: 
1. Marka politikasının uygulanması ve 
uyumu 
2. Müşterilerimize piktogramlar ve kunduz 
bloklarını kullanma konusunda teşvik etmek 
Kurumsal iletişim: 
sorumlu: 
1. marka yönetimi, 
a. işaretlerin, logoların ve piktogramların 
tasarımı; 
b. kayıt ve yasal koruma sağlar. 
 
2. politika tavsiyeleri; 
3. ev tipi kurallar ve kullanım talimatları; 
4. doğru kullanımını sağlamak için denetim 
ve danışmanlık; 
5. işret, marka, logo ve piktogramların bir 
kaydını tutmak 
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certificate holders make correct use of 
the marks. 
Head of Quality Assurance: 
is responsible for making reference to 
instructions / rules of the game under 
E4O and the Kiwa Quality Manual. 
Remark: 
All Kiwa logos and pictograms can be found 
on kiwabrandifyer.com. 

Denetçiler: 
sertifika sahibinin işaretleri doğru bir şekilde 
kullanmasını sağlamaktan sorumludurlar. 
Kalite Güvencesi Başkanı: 
E4O ve Kiwa Kalite El Kitabı uyarınca oyun 
talimatlarına / kurallarına atıfta bulunmakla 
sorumludur. 
Not: 
Kiwa logolarının ve piktogramlarının tümü, 
kiwabrandifyer.com adresinde bulunabilir. 
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