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1. AMAÇ: 

Bu talimatın amacı, Detay Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve 

Ticaret Sanayi Ltd. Şti. tarafından yürütülen TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN 

ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17065 faaliyetlerinde DETAY KALİTE logo, marka, TÜRKAK logosu, 

onaylanmış kuruluş logosu ve numarası kullanma esaslarını açıklamaktır. 

2. KAPSAM: 

Detay Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Sanayi Ltd. 

Şti. TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17065 

faaliyetlerinde DETAY KALİTE logo, marka, TÜRKAK logosu, onaylanmış kuruluş logosu ve 

numarasının uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar. 

3. SORUMLULAR: 

DETAY KALİTE tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge, marka, logo ve CE işareti kullanım 

hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve DETAY KALİTE çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun 

olarak sürdürmekten sorumludur.  

4. UYGULAMA: 

➢ DETAY KALİTE belgeleri üzerinde bulunan logonun kullanım hakkı sadece DETAY KALİTE 

'ye ait olup, DETAY KALİTE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar DETAY KALİTE marka ve belge 

işaretini kullanım hakkına sahiptir.  

➢ DETAY KALİTE logo, marka ve belge işareti orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir. 

DETAY KALİTE logo, marka ve belge işareti renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez, orijinal 

biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 20 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile 

büyütülebilir veya küçültülebilir. 

➢ DETAY KALİTE logosu beyaz zemin üzerine yazı kısmı mavi renk, baş taraftaki kanat kısmı iç 

dolgusu turkuaz rengi ve kenarları da mavi çizgi ile çevrilmiş olacak şekilde kullanılabilir. DETAY 

KALİTE tescilli logoları aşağıdaki şekildedir: 
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Şekil.1          Şekil.2 

➢ DETAY KALİTE marka ve belge işareti DETAY KALİTE tarafından uygunluğu 

değerlendirilerek başarılı bulunan, ürün/sistem uygunluk belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından 

kullanılabilir. 

➢ DETAY KALİTE tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka ve 

belge işareti anlam karmaşası oluşmayacak şekilde kullanmalıdır. 

➢ Belge/sözleşmenin iptali veya belgenin askıya alınması durumunda DETAY KALİTE markası, 

logosu, akreditasyon logosu ve onaylanmış kuruluş numarası kullanımını durdurmalı ve reklam 

malzemelerinde ilgili marka ve logoya referans yapılmamalıdır. 

➢ Belge, marka, logo, onaylanmış kuruluş numarası kullanım hakkını üçüncü taraflara 

devredemez.  

➢ DETAY KALİTE marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde 

kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve 

dokümanları üzerinde DETAY KALİTE marka ve belge işareti kullanılamaz. 

➢ DETAY KALİTE, marka ve belge işareti taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin 

üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. 

Elektronik postalarda ve kurum sosyal medya hesaplarında kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamdadır. 

➢ Belgeli kişi/kuruluşun belge, marka ve onaylanmış kuruluş numarasını bu prosedüre uygun 

kullanmaması durumunda DETAY KALİTE yanlış kullanımı derhal önler ve durumun düzeltilmesi için 

gerekli önlemleri alır. DETAY KALİTE belge, marka, onaylanmış kuruluş numarasını ve CE işaretini 
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(uygulanıyor ise) yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı derhal iptal etme, belgeyi askıya 

alma, yasal takip başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna ve bağlı olduğu 

bakanlığa bildirme hakkına sahiptir. 

➢ DETAY KALİTE tarafından belgelendirilen kuruluşa marka ve belge işareti elektronik ortamda 

iletilir. Belge işaretinde bulunan DETAY KALİTE markası ile akreditasyon markasının yeri değiştirilemez. 

➢ DETAY KALİTE marka ve belge işareti belgelendirilmiş kuruluşun laboratuvar testleri, 

uygunluk beyanı, performans beyanı ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerinde 

kullanılamaz.  

➢ Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının DETAY 

KALİTE tarafından belgelendirilmesi durumunda DETAY KALİTE marka, logo ve onaylanmış kuruluş 

numarası sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir. 

➢ Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, makale, yazı 

vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında 

yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. 

➢ Marka, logo, onaylanmış kuruluş numarası kullanımı için kurallar bu prosedür içerisinde 

belirlenmiştir. Bu prosedür ile DETAY KALİTE 'nin izin verdiği kurallar dışında marka, logo ve 

onaylanmış kuruluş numarasının kullanımı yasaktır. 

➢ Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; DETAY KALİTE tarafından ilgili teknik 

düzenlemeye göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği 

durumlarda CE işareti ile birlikte aşağıdaki şekillerdeki gibi kullanılabilir: 

 

  XXXX 

          XXXX     

Şekil.3      Şekil.4 
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➢ Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası belgeli kuruluş tarafından hazırlanan Performans 

Beyanında/Uygunluk Beyanında ve CE etiketinde kullanılır. 

➢ Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme 

kapsamında olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz. 

➢ Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü 

zarar kuruluşun sorumluluğundadır. 

➢ 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. 

➢ İlgili direktiflerde modüler bazda yapılan çalışmalarda bazı modüller birbirini tamamlamaktadır. 

Birbirini tamamladıktan sonra "CE" markası kullanılır hale gelebilir. Tamamlama sürecinde basılan 

sertifikalarda onaylanmış kuruluş numarası kullanılmaz.  

➢ Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması 

durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin 

tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir. 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. 

➢ "CE" işareti aşağıda belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki 

oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. 

 

Şekil.5 
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➢ "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır. 

➢ "CE" işareti 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. 

➢ "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

➢ "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

➢ Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı 

betimleyen diğer işaretler de yer alabilir 

➢ "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, 

başka ürünlerde kullanılamaz. 

➢ DETAY KALİTE tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenlenen 

sertifika/raporlamalarda kullanılacak TÜRKAK akreditasyon markası görselleri aşağıda belirtilmektedir: 

 

              

Şekil 6. Laboratuvar Faaliyetleri         Personel Belgelendirme Faaliyetleri        Muayene Faaliyetleri 

 

➢ TÜRKAK Markası sadece DETAY KALİTE tarafından yukarıda belirtildiği şekilde reklam ve 

tanıtım materyalleri ile TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin 

Şartlar Rehberine göre kullanılabilir. 
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➢ DETAY KALİTE logosu ile TÜRKAK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda 

TÜRKAK markası daha baskın olamaz. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

- TÜRKAK R 10-06 

- TS EN ISO/IEC 17020  

- TS EN ISO/IEC 17024 

- TS EN ISO/IEC 17025 

- TS EN ISO/IEC 17065 

- TS EN ISO/IEC 17067 

- EA-2/17 

- CE İşareti Yönetmeliği 

- 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

- 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

- 2006/42/AT Makine Emniyeti Direktifi 

  

  


