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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu talimatın amacı; IQNORM’ un sistem belgelendirmesi gerçekleştirdiği kuruluşlara vermiş olduğu logo 

ve sertifika kullanımına ilişkin yöntem ve sorumlulukları belirler. 

 

2. TANIMLAR 

IQNORM Logosu: IQNORM’ un kendi ismini tanıtma amacıyla oluşturulmuş sembol. 

IQNORM Markası: IQNORM’ un belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için 

kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirmeye esas standart numarası yazılarak 

oluşturulur. 

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon 

statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına 

akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun 

akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. 

Belgelendirilmiş Kuruluş: IQNORM tarafından tetkik edilmiş ve onaylanarak belge almaya hak 

kazanmış kuruluş. 

Türkak Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kodu: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarından 

hizmet alan müşterilere verilen veya verilecek deney/kalibrasyon/muayene hizmetleri ile /ürün/yönetim 

sistemi/personel belgelendirmelerine ilişkin bazı kayıt ve bilgilerin (başvuru, kapsam, tetkik, 

test/kalibrasyon, muayene, değerlendirme/sertifika vb.) girildiği TÜRKAK belge doğrulama sistemi 

tarafından üretilen, belgeye dair bilgilere erişim sağlayan kare kod. 

 

3. UYGULAMA 

3.1   IQNORM tarafından belgelendirilmiş müşteri kuruluşlar, sertifika ve logoları, bu talimatta yazan şartlara 

ve “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından 

Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki kurallara (Bakınız:www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10.06) göre 

kullanmak durumundadır. 

3.2  İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta 

bulunulurken, IQNORM’un şartlarına uyulmalıdır. 

3.3 Belgelendirmeye ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade 

edilmemelidir.  

3.4 Sertifika veya herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade 

edilmemelidir. 

3.5  IQNORM tarafından belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine belgelendirmeye 

olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.  

3.6  Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.  

3.7  Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, IQNORM’un bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği 

izlenimini verecek şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir. 

3.8  Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir. 

3.9 Sertifika, IQNORM’a veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini 

kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır. 

3.10 IQNORM Sertifikası;  

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi 

gösterilmek suretiyle kullanılamaz. Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden 

bazıları belgelendirilmiş ise, sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılmalıdır. 

- Belgelendirilen müşteri kuruluş dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi 
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gösterilmek suretiyle kullanılamaz.  

3.11 IQNORM Markası; 

- Belgelendirmesi tamamlanan müşteri kuruluşlar tarafından kullanılabilir, 

- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz, 

- Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz, 

- Sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

3.12 IQNORM Markası; 

- Ürün sertifikası gibi kullanılamaz. 

- Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.) 

- Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim 

sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

- Müşteri kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde 

kullanılabilir. 

3.13 IQNORM Markası’nın kullanım şekli aşağıdaki tabloda belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

 

IQNORM Marka        

Kullanımı 
   Ürün(*a) üzerinde 

 Ürünlerin taşınması için           

kullanılan büyük kutular  

       vb. üzerinde (*b) 

   Reklam Amaçlı    

Broşür vb. 

Üzerinde 

Açıklama 

Olmaksızın 
Kullanılamaz      Kullanılamaz    Kullanılabilir(*d) 

Açıklama İle (*c) Kullanılamaz      Kullanılabilir(*d)    Kullanılabilir(*d) 

 

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. 

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. 

*c. "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta 

üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 

 

Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. 

Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama 

plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin 

belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır: 

- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), 

- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standart, 

- Sertifikayı düzenleyen IQNORM. 

3.14 IQNORM Markasının, akreditasyon markası ile birlikte ya da tek başına kullanımı aşağıda belirlenen 

şartlarda mümkündür.  

 
                                                                                                                                                                                        

  



 

IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

 
SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI 

 

 

Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

TL.203 01.04.2015 16.07.2021 5 3/4 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 IQNORM Markası, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir.  

3.16 IQNORM tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, eğer sertifika 

akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam ve tanıtım malzemelerinde kullanabilir. (“Tanıtım 

Malzemeleri” terimi, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler haricindeki ürünler 

üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, elektronik ortamdaki materyalleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri 

kapsamaktadır. Bu kısıtlama ambalajlama ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir). 

3.17 TÜRKAK akreditasyon markası; 

- IQNORM Markası olmaksızın tek başına kullanılamaz, 

- Taşıtların üzerinde kullanılamaz, 

- Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz. 

3.18 Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde 

müşteri kuruluş, sertifika ve marka kullanımını durdurmalıdır. 

3.19 Belgelendirilen müşteri kuruluşlar, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat 

hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya marka kullanımı tespit edilirse yasal 

mevzuata göre işlem yapılır. 

3.20 Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen müşteri kuruluşlara, belgelendirmenin askıya alınması 

veya geri çekilmesi işlemleri uygulanır. 
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REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

0 - İlk yayın. 

1 01.02.2016 ISO/IEC 17021-1 standardına geçiş nedeniyle talimat bütün olarak revize edildi. 

2 01.07.2019 Doküman genel olarak gözden geçirilerek eklemeler yapıldı. 

3 20.04.2020 IQNORM markası eklendi. 

4 03.08.2020 ISO 22000:2018, ISO 27001:2017, ISO 45001:2018 için IQNORM markası eklendi 

5 16.07.2021 ISO 50001:2018 için IQNORM markası eklendi 

 
Hazırlayan Onaylayan 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR 

 


