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1. AMAÇ:
Bu talimatın amacı, DEKRA tarafından yürütülen TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS
EN ISO/IEC 17025 faaliyetlerinde kullanılan Sertifikasyon ve Akreditasyon, ve Onaylanmış Kuruluş olarak
gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri neticesinde kullanılan logo ve markaların kullanma esaslarını
açıklamaktır.
2. KAPSAM:
DEKRA TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17025 Sertifikasyon ve
Akreditasyon ile Onaylanmış Kuruluş numara marka ve logoların uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.
3. SORUMLULAR:
Tüm Personel
4. UYGULAMA:
4.1 GENEL ŞARTLAR


DEKRA tarafından belgelendirilen kişiler, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve Mekanik

laboratuvarında test raporlarını hazırlayan kişiler bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.


TS EN ISO/IEC 17065, Yapı Malzemeleri ve PED/SPED yönetmeliklerine göre logo ve markaları kullanmakla

yükümlüdürler.


DEKRA Logosu, Akreditasyon Logosu ve MYK logosu üzerinde, renk ve biçim değişikliği yapılamaz.



Sadece TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17065 kapsamları

dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında DEKRA Logosu kullanılabilir.


TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon

kapsamları haricinde gerçekleştirilen faaliyetler alanlarında ve reklamlarında logo/marka kullanılamaz.


DEKRA logosu ve TÜRKAK Akreditasyon logoları üzerinde renk boyut ve biçim değişikliği yapılamaz.

DEKRA logoları, www.dekra.com web sitesinde verilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Oranlar sabit kalmak şartıyla
boyutlar küçültülüp, büyültülebilir.


Logo ve markalar belgelendirilen personelin, ürünün veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda

reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün / hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
Sadece kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.


Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Logoların sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin

üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.


Logolar, DEKRA veya DEKRA’ nın TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN

ISO/IEC 17065 sistemlerinin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak kullanılamaz.
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Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluş

logo kullanımını durdurmalıdır.


Ürün Logosunun fesih edilmesi; DKR.F.112 numaralı form ve ekinde belirtilen şartları yerine getirmeyen

kuruluşlara logonun fesih edilmesi işlemleri uygulanır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanalar;
o Bu talimatın hükümleri ile birlikte MYK Mevzuatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi ile ilgili diğer
mevzuatın hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
o

DKR.F.1004.Dekra Belgeli Personel Sözleşmesi imzalaması ile birlikte bu talimatın kurallarına
uyacağını taahhüt etmiş kabul edilir.



Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması ve/veya fesih

edilmesi işlemleri uygulanır.

4.2 CE İŞARETİNİN KULLANIMI

1-

Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimde ki oranlara uyarak küçültülmesi
ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.

2-

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.

3-

Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti
edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberinde ki belgelere
görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

4-

CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

5-

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

6-

“CE” uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler
kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik
düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, “CE” uygunluk
işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir
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7- “CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici
tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
8-

Bir ürünün, “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması
durumunda, “CE” uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu
gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama
konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” uygunluk işareti, sadece uygulanan
düzenleme

teknik

veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

9- Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu
göstermek açısından, “CE” uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
10- “CE” uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.
11- “CE” uygunluk işareti, üretici tarafından iliştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE”
uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu
tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi
sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.
12- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, “CE” uygunluk işareti
ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini
gösteren başka işaretler yer alabilir.
13- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştirilmelidir. Bununla
beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili
direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere iliştirilmelidir.
14- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik
numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik
temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştirilir.
15- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu
nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili
mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE
işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da
arkasına iliştirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir.
Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması
gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına
gelmemektedir.
16- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya
betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirligini,
okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir
17- CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde

Doküman No: DKR.T.36

MARKA VE LOGO KULLANIM
TALİMATI

Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:02
Rev. Tarihi: 12.02.2018
Sayfa 5 / 8

kullanılamaz.
4.3 CPR KAPSAMINDA CE İŞARETİ KULLANIMI (YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (305/2011/EU) KAPSAMINDA CE İŞARETİ
VE ETİKETİNİN KULLANIMI)

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.
Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalâj üzerinde veya birlikte
bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;
-

Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,

-

Karakteristiğin

-

Uygunluğun

eşik

seviyeye

sağlandığının

iddia

maruz
edildiği

kaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,
diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi,

söz konusu mevzuatın (28213 sayılı Resmi Gazete’ de 23.02.2014 tarihinde yayımlanan ‘“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ)
gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.
İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz.
CE İşareti sırası ile ;
1. İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
2. İmalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini,
3. Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama
kodunu,
4. Performans beyanının referans numarasını,
5. Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
6. Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
7. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,
Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.
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4.4 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ KULLANIMI
1-

DEKRA nın Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası 2360 dır. CE 2360 işareti sadece ürüne ait DEKRA tarafından

verilmiş Fabrika Üretim Kontrol sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.
2-

CE 2360 işareti ilgili harmonize teknik şartnamenin Ek ZA maddesine uygun olarak iliştirilmelidir.

3-

Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler DEKRA nın onaylanmış kuruluş

numarasını iliştiremezler.
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4-

DEKRA denetim ekibi sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit

ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal eder.
5-

Üreticini performans beyanı, CE işaretini iliştirmesi ve diğer beyanları üretici sorumluluğunda, sertifikanın

amacı dışında ve/veya başka ürünler için kullanımı ile Onaylanmış kuruluş numarasının yanlış kullanımı Onaylanmış
Kuruluş sorumluluğundadır.

6Yönetmelik

Modül

Belge

Ürün

305/2011/AB

Sistem 2+

Hayır

Evet

2014/68/AB

İlgili

Hayır

Evet

2014/29/AB

İlgili

Hayır

Evet

4.5 MARKA, LOGO VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİ
Ürünün tehlikeli olduğunu veya uygunluk markasının yanlış kullanıldığını gösteren kesin deliller tespit edildiğinde,
markanın yanlış kullanıcısı ile düzenleyici kuruluşlar 15 gün içerisinde problemden haberdar edilir ve ilgili ürüne uygunluk
markasının uygulanması yetkisi askıya alınır. Yanlış kullanımın meydana geldiği kesinleşirse aşağıda belirtile düzeltici
işlemlerden en az biri uygulanarak gerçekleştirilir.
a)

DEKRA nın insiyatifine göre kamunun korunması için piyasadan çekme işlemi gerekli ise, DEKRA tarafından
piyasadan çekmeye yetkili ve bundan sorumlu taraflara bildirim yapılması ve işlemin uygulanmasına izin
verilmesi

b) Üründen uygunluk markasının kaldırılması
c)

Ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılanması

d) Uygunluk markasının kaldırılmasının veya ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden
yapılmasının pratik olmadığı durumlarda toplanan ürünün hurdaya çıkarılması veya uygun şekilde
değiştirilmesi
e)

Tehlikeli bir durumun mevcut olması ve yukarıda belirtilen şartlardan birini uygulamanın mümkün olmadığı
durumlarda kamuya tehlikeyi açıklayan bir bildirim yapılır ve milli mevzuata uygun olarak tedbir alınır.
Belgelendirme müdürü tarafından kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve DEKRA nın itibarını
zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu Belgelendirme
komitesine sunulur. Belgelendirme komitesi tarafından alınan kararlar, Belgelendirme müdürüne yazılı
olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan kararlara göre DEKRA web sitesinde bulunan listeler
güncellenerek kamouyuna bilgi verilir.
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Uygunsuzluk markasının sözleşme altında olmayan taraflar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması
durumunda; ilgili kişiler ya da kuruluşlar hakkında kanuni işlemler başlatılır ve düzeltici işlem hakkındaki
karar mahkemeye bırakılır.
Aşağıda ki hususlar sağlanmışsa DEKRA düzeltici işlemin tatmin edici şekilde yapılmış olduğunu kabul eder.
a) Kullanıcı, kendisinden talep edildiğinde kamouyuna ilanda bulunmuşsa
b) Piyasada ürünler toplatılmış, nezaret altında yeniden yapılmış ve değiştirilmiş veya imha edilmişse
c)

Kullanıcı mülkiyetinde olan üniteler üzerinde gerekli düzeltici işlemleri yapmaya devam etmeyi kabul
etmişse

d) Benzer düzeltici işlemleri yeniden gerektirecek ürünlerin imalatını önlemek üzere imalat prosesinde
gerekli tedbirler uygulanmışsa
5. REFERANSLAR:

•

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler Madde 7.4

•

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan
kuruluşlar için şartlar Madde 4.1.3

•

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar Madde 5.10.8

•

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar
Madde 9.7

•

R-10-06 Türkak Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin
şartlar

•

93/68/EEC Avrupa Birliği CE Markalama Yönetmeliği

•

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

•

EN ISO 17030 Uygunluk Değerlendirmesi-Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar

•

EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Şartları

•

MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

•

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

•

DKR.F.112 PED/SPED Sertifikalandırma ile İlgili Genel Kontrat

•

EK_DKR.F.112 PED/SPED Belgelendirme Hizmet Şartları

•

DKR.F.1004.Dekra Belgeli Personel Sözleşmesi

