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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu talimatın amacı, IQNORM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, 

IQNORM markasının ,Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının ve  “CE” işaretinin iliştirilmesi ve 

kullanımı  ile ilgili esasları açıklamaktır.  

Bu yöntemin amacı, kullanıcıya sertifikanın kapsadığı standartlar hakkında bilgi sağlamaktır. Yöntem, 

kapsamlı ürün standartlarına veya belirli özellikleri kapsayan standartlara uygunluğu belirtmek için 

kullanılabilir. Uygunluk sertifikaları, bir standardın tüm gereklilikleriyle veya yalnızca seçilen bölümler 

veya özelliklerle ilgili olabilir. 

2. TANIMLAR 

2.1-Marka: IQNORM’un kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol. 

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

kullanıldığı semboldür. 

IQNORM markası Türk Patent estitüsü tarafında tescil edildiği formatta uygun olarak,Markanın 

altına belgelendirmeye esas standart numarası yazılarak kullanılır. 

2.2- TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Onaylanmış 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. 

2.3-“CE” İşareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün 

kurallarına uygun olduğunu gösteren işaret. 

2.4-Onaylanmış Kimlik Numarası’ Avrupa komisyonu tarafında yeterliliği kabul edilen Onaylanmış 

Kuruluşa verilen “Kimlik numarası” 

2.5-Belgelendirilmiş Kuruluş: IQNORM tarafından denetlenmiş ve onaylanarak belge almaya hak 

kazanmış kuruluş. 

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

ISO/IEC 17065 

“CE” İşareti Yönetmeliği 

4. UYGULAMA 

IQNORM tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar belgelendirme sözleşmesinin imzalanmasından 

sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymayı taahhüd ve  sözleşmenin  

yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder. 

4.1. Marka Kullanımı 
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4.1.1-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. 

 

4.1.2- Müşteri kuruluşlar, internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında 

belgelendirme statüsüne atıfta bulunulurken, IQNORM’un şartlarına uyulmalıdır. 

 

4.1.3-Belgelendirmeye ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade 

edilmemelidir.  

 

4.1.4-Sertifika veya herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade 

edilmemelidir. 

 

4.1.5-IQNORM tarafından belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda 

belgelendirmeye olan bir atıfı kapsayan bütün reklam faliyetlerini durdurulmalıdır.  

 

4.1.6-Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.  

 

4.1.7- Müşteri Kuruluş;CE işaretli Ürünün, belgesi  dışında belgesi  mevcutsa  (sistem belgesi  gibi)  

bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak herhangi Logo,Marka vb işaret   

kullanımından kaçınmalı, 

 

4.1.8-Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlerine uygulandığı izlenimi vermemelidir. 

 

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

kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır. 

 

 4.1.10- 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. 

 

4.1.11-Müşteri Kuruluş ,Akredite olduğu belge kapsamında  belgede adı geçen kuruluşun 

mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Böyle bir durumda 

Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk Belgelendirildiği kuruluşa 

aittir. 

 

4.1.12-Bu talimatta belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgelendirmenin askıya alınması 

veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır. 
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4.1.13-Belge’nin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak 

IQNORM’a aittir. 

4.1.14.IQNORM markası,belgelendirilmiş firmanın tanıtım materyalleri ve reklamlarında aşağıda 

belirtilen şekilde ve boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zeminde kullanılabilir. 

                            

4.1.15-IQNORM markası, talep halinde, ilgili kuruluşlara elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca 

IQNORM markasına, IQNORM web sitesi üzerinden de ulaşılabilir. 

4.1.16- IQNORM Markası; 

- Müşteri Kuruluş Ürettiği belge kapsamında bulunan ürünün üzerine CE işaretiyle birlikte kullanır. 

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

kullanılabilir. 

Ancak IQNORM markası kuruluşun markasından daima küçük olmalıdır. 

IQNORM akreditasyon gereği reklamlarında veya raporlarında TÜRKAK logosunu kullanması halinde  

Bu logo her zaman boyut olarak küçük ebatta olmalıdır. 

4.2 “CE” İşaretinin Ürüne iliştirilmesi ve Kullanılması  

4.2.1-CE işaretinin iliştirilmesi ve kullanılması konusunda, 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan "CE’’ İşareti Yönetmeliği içerisinde tanımlanan kurallara uyulması zorunludur.  

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

4.2.2- 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. 

4.2.3- 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. 

4.2.4- “CE” işareti;              

1) Aşağıda belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak 

küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, 
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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, 

4.2.5-  “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

4.2.6-  “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

4.2.7- “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik 

kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun 

talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

4.2.8- Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı 

betimleyen diğer işaretler de yer alabilir. 

4.2.9- 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. 

4.2.10- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, 

başka ürünlerde kullanılamaz. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

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

4.3-CE işareti kabin etiketinde veya kabinde elektronik göstergesinde silinmeyecek şekilde yazılmış 

olmalıdır.  

CE işareti yönetmelikteki şekle uygun olarak IQNORM onaylanmış kimlik numarası ile birlikte kabinin 

etiketi üzerinde binicinin rahatça görebileceği asgari 5 mm ebadında  olmalı veya madde 4.2.11 çizimli 

şekilde oranlar esas alınarak büyütülür küçültülür. 

4.4-Onaylanmış Kimlik Numarası: Onaylanmış kimlik Numarası sahibi kuruluş CE işaretiyle Birlikte 

Kimlik numarasını Ürün üzerini iliştirir.  

4.5 – Uygunluk Sertifikası(Guıde 23) 

Uygunluk sertifikaları, bir üçüncü şahıs sertifika sisteminin prosedürlerine göre verilir ve isteğe bağlı 

veya zorunlu nitelikte olabilir. En azından aşağıdaki bilgileri içermelidirler. 

a)Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi ve Kimlik Numarası  
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b)Üreticinin adı ve adresi 

c) Sertifikalandırılan ürünün ve sertifikanın geçerli olduğu lot, parti, seri numarası, model veya tip 

numarasının tanımı; 

d) uygun standarda referans (başlık, numara ve yayın yılı); sertifika bir standardın yalnızca bir kısmı 

için geçerli olduğunda, uygulanabilir kısım (lar) açıkça tanımlanmalıdır; 

e) sertifikanın verildiği tarih; 

f) Yetkili Kişininin imzası ve unvanı. 

Üçüncü taraf bir sertifika sisteminin kuralları, dahil edilecek ek bilgileri de belirtebilir. 

 

 
Revizyon 

Tarihi 
Revizyon Açıklaması 

- İlk yayın. 

17.11.2021 yeniden gözden geçirildi  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan Onaylayan 

Yönetim Temsilcisi GENEL MÜDÜR 

 


