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1. AMAÇ VE KAPSAM 
Amaç:      Bu prosedürün amacı TESTPLUS, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve akreditasyon 
kurumu (TÜRKAK) Tescilli Marka ve Logolarının kullanımı için öngörülen şartlarını tanımlamaktır. 

Kapsam: Bu prosedür TESTPLUS logo/markalarının kullanımı ve ISO/IEC 17065:2012 
kapsamında verilen ürün sertifikalarını ve kapsar. 

 

2. TANIMLAR 
 
Belge: TESTPLUS  ilgili yönetmeliğin (2006/42/AT), (2000/14/AT), (2014/30/AB) uygunluk 
değerlendirme prosedürlerine TS EN ISO 17065 Standardı şartlarına göre verilmiş uygunluk onay 
belgeleri.  
Logo: TESTPLUS’ın verdiği belgeler üzerinde kullanılan beyaz zemin üzerinde oluşturulmuş; TP 
harflerinden oluşan sembol altında  lacivert-gri  renkli TESTPLUS harflerinden oluşan logodur. 
Ürün Ambalajlama: Ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak 
kabul edilir. 
Belge İşareti: Ürün belgelendirmesi için TESTPLUS  logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait 

akreditasyon işareti ve numarasından oluşur. Akreditasyon işaretinin kullanımında TÜRKAK 
akreditasyonu için R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite 
Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Kılavuzu, IAS akreditasyonu için IAS Yeni 
Ticari Logo ve Akreditasyon Sembollerine Geçiş Kılavuzu referans alınır.  
 

3.SORUMLULAR  
 

• Belge ve Logoların düzgün kullanımı ile ilgili müşterinin sorumluluğu hakkındaki sorumluluk 
TESTPLUS’a aittir.  

• Müşteri, bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur.  

• TESTPLUS, bu prosedüre aykırı olarak hareket eden müşteriler için gerekli yaptırımları 
başlatmaktan ve sürdürmekten sorumludur. 

 

4.PROSEDÜR 

 
4.1. TESTPLUS belgeleri üzerinde bulunan logonun kullanım hakkı sadece TESTPLUS'e ait olup, 
TESTPLUS tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar TESTPLUS marka ve belge işaretini kullanım 
hakkına sahiptir. 
4.2.TESTPLUS logo, marka ve belge işareti orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir. 
TESTPLUS 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. 
4.3.TESTPLUS logosu beyaz zemin üzerine lacivert veya lacivert zemin üzerine gri renk olarak 
kullanılabilir. 
4.4.TESTPLUS marka ve belge işareti orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte 
kullanılabilir. 
4.5 TESTPLUS marka ve belge işareti TESTPLUS tarafından uygunluğu değerlendirilerek başarılı 

bulunan, yönetim sistemi veya ürün belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 
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4.6 TESTPLUS tarafından belge, marka ve belge işareti kullanım hakkı verilen   kişi/kuruluşlar; 
 
*TESTPLUS    tarafından    verilmiş   birden    fazla    belgeye    sahip    olmaları    durumunda,    
marka ve    belge    işareti    anlam    karmaşası    oluşmayacak    şekilde    kullanmalıdır,      
*TESTPLUS genel kural ve şartlar dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin fesih edilmesi 
durumunda TESTPLUS markası ve logosunun kullanımını durdurmalı ve reklam malzemelerinde 
ilgili marka ve logoya referans yapılmamalıdır. 
*TESTPLUS genel kural ve şartlar dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin askıya alınması 
durumunda TESTPLUS markası ve logosunun kullanımını durdurmalıdır. Sadece 
belgeleri/sözleşmeleri kapsamında TESTPLUS'ten temin ettikleri bayrakları kullanabilirler. 
*Belge kapsamında  yer  almayan  bölüm,  bağlı  kuruluş veya iştiraklerde TESTPLUS          
belge,          marka  ve  belge işaretini  kullanamaz, Belge,  marka    ve    belge   işareti kullanım    
hakkını     üçüncü taraflara   devredemez,   
*TESTPLUS marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde 
kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin yapılan tanıtım 
malzemeleri ve dokümanları üzerinde TESTPLUS marka ve belge işareti  kullanılamaz. 
 
4.7.TESTPLUS, 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. 
4.8.TESTPLUS markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya 
fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir. 
4.9. TESTPLUS marka ve belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön 
planda olmamalıdır. 
4.10.Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. 
4.11 Belgeli kişi/kuruluşun belge, marka ve belge işaretini bu prosedüre uygun kullanmaması 
durumunda TESTPLUS yanlış kullanımı derhal önler ve durumun düzeltilmesi için gerekli 
önlemleri alır. 
4.12.TESTPLUS belge, marka ve belge işaretinin yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda 
kullanımı derhal iptal etme, belgeyi askıya alma ve yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını 
derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir. 
 
4.13.TESTPLUS tarafından belgelendirilen kuruluşa marka ve belge işareti elektronik ortamda 
iletilir. Belge işaretinde bulunan TESTPLUS markası ile akreditasyon markasının yeri 
değiştirilemez. 
4.14.TESTPLUS marka ve belge işareti ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima 
edecek şekilde kullanılamaz. 
4.15.TESTPLUS marka ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim 
raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz. 
 
4.16.Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının 
TESTPLUS tarafından belgelendirilmesi durumunda TESTPLUS marka ve belge işareti sadece 
belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir. 
 
4.17. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. 
yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında 
yeterliliğini göstermek  amacıyla çoğaltılabilir 



 

Hazırlayan 
Yönetim Temsilcisi 

Şükrü Aybar 
 

Onaylayan  

Genel Müdür  

Gamze Aybar 
 

  
“BU DOKÜMAN ÇIKTI ALINDIĞINDA KONTROLSÜZ KOPYADIR” 

 

 

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM 
PROSEDÜRÜ 

Döküman No: TP.MD.PR07 Yayın Tarihi: 08.01.2020 Rev. No:1 Tarih :18.04.2022   Sayfa:4/8    

4.18.TESTPLUS, akredite olduğu/yetkilendirildiği alanlarda yayımladığı belge, sertifika ve 
raporlarda TESTPLUS'in tam ticari ünvanını, ilgili kapsamda akredite olduğu/yetkilendirildiği 
adresleri, tanımlayıcı logo/marka/belge işareti ile birlikte ilgili kurum ya da otorite tarafından 
verilen yetki numarası / TESTPLUS kullanımına izin verilen markayı sertifika ve raporlarda 
kullanmak zorundadır.  
 
4.19.TESTPLUS, yaptığı çalışmalarda akreditasyon ya da yetkilendirildiği alan dışında 
gerçekleştirilen faaliyetler için TESTPLUS'ın tam ticari ünvanını, ilgili kapsamda faaliyeti yürüttüğü 
adresleri/tanımlayıcı logo/marka/belge işaretini ilgili sertifika ve raporlarda kullanmak zorundadır. 
 
4.20.TESTPLUS tarafından verilen raporun, belgenin, logonun TESTPLUS'ın izni olmadan farklı 
bir dile çevrilmesi ve çoğaltılması yasaktır. 
 
4.21.Marka ve logo kullanımı için kurallar bu prosedür içerisinde belirlenmiştir. Bu prosedür ile 
TESTPLUS' in izin verdiği kurallar dışında Marka ve logonun kullanımı  yasaktır. 
 

5. CE İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar 
 
5.1. 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.      

5.2. 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. 
5.3.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. 
5.4. "CE" işareti Ek.7'de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki 
oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. 
5.5."CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır. 
5.6. "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. 
5.7."CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 
5.8."CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından   konulur. 
5.9. Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı 
betimleyen diğer işaretler de yer alabilir. 
 
5.10. Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler 
veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, 
okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. 
 
5.11."CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, 
başka ürünlerde kullanılamaz. 
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5.12. Kuruluşun "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili 
akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı 
derhal önlemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı 
durumunda TESTPLUS belgeyi iptal eder. 
 
 
CE İşareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur. 
 

 
 
 

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

• İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, "CE" işareti asgarî 5 mm ebadında olur. 
NOT: "CE" Işaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması başlığı altında verilen bilgiler, 23 Şubat 
2012 PERŞEMBE tarihli Resmî Gazete, Sayı : 28213 - "CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ' nden 
alınmıştır. Bu direktifte verilen bilgilere uygun olarak olarak üretici B  Modülü uygulamalarında 
CE işaretinin yanına Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasını koymaz. 

• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IX’da verilen AT Tip inceleme işleminin yanı sıra, başvuru sahibi Ek VIII’in 3 
numaralı paragrafında belirtilen makina imalatındaki iç kontrol işlemlerini gerçekleştirilmemesi halinde  CE işareti kullanılamaz. 
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6. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası (TESTPLUS Kimlik Kayıt Numarası 2908) 
Kullanımına İlişkin Kurallar 
6.1.Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; TESTPLUS tarafından ilgili teknik düzenlemeye 
göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda CE 
işareti ile birlikte aşağıda belirtilen iki şekildeki gibi kullanılabilir. 
6.2.Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme 
kapsamında olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde  kullanılamaz 
6.3.Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış 
Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanımı durdurulmalıdır. 
6.4.Kuruluşun onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz, usulsüz kullanması halinde, belgesi 
askıya alınır. Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluşun bu durumda izinsiz, 
usulsüz kullanımı derhal önlenir, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alması sağlanır. 
Uygunsuzluğun devamı durumunda TESTPLUS belgeyi iptal  eder. 
6.5.Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve 
üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını 
derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir. 
6.6.Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü 
zarar kuruluşun  sorumluluğundadır. 
6.7.Aşağıda belirtilen Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile TESTPLUS logosu kombinasyonu 
sadece TESTPLUS tarafından kullanılabilir. 
 

 
7.Gürültü   İşaretinin   Kullanımına     İlişkin     Kurallar 
 
7.1. İmalatçı 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki 
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik eklerine göre uygunluğu onaylanmış ürünü için ürününe 
Ek.13'de yer alan Gürültü işaretini basabilir. 

7.2. İmalatçı ancak uygunluğu verilen ürün için gürültü işaretini kullanacağını beyan eder. 

7.3. Ek 13 Gürültü işaretinin yanıltıcı kullanımından TESTPLUS sorumlu   değildir. 
7.4. İmalatçı, gürültü işaretinin içerisine beyan    ettiği ses basınç seviyesini yazmakla 
yükümlüdür. 
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8.TÜRKAK Markasının Kullanımına İlişkin  Kurallar 
8.1.TESTPLUS tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenlenen sertifika/raporlamalarda 
kullanılacak TÜRKAK akreditasyon markası görselleri EK.14' de tanımlanmıştır. 
8.2.TÜRKAK Markası sadece TESTPLUS tarafından Ek.14'de belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım 
materyalleri ile TESTPLUS internet sayfasında TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite 
Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar' a göre kullanılabilir. 
8.3.TESTPLUS logosu ile TÜRKAK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda 
TÜRKAK markası daha baskın olamaz. Ürün Belgelendirme için  verilen logolar Müşteri kullanımı 
için TESTPLUS logosu ile birlikte özel olarak tasarlanır ve iletilir. 
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9. TESTPLUS Logo Kullanımında Renk Kodları 
TESTPLUS logosu beyaz zemine lacivert ve gri  zemine gri combine olarak kullanılabilir.  
 
 

  
 
. 
İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği 

• 2000/14/AT Açik Alanda Kullanilan Teçhizat Tarafindan Oluşturulan Çevredeki Gürültü 
Emisyonu İle İlgili Yönetmelik 

• 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 

• 23 Şubat 2012 PERŞEMBE tarihli Resmî Gazete, Sayı : 28213 - "CE" İŞARETİ 
YÖNETMELİĞİ' 

 


	1. AMAÇ VE KAPSAM Amaç:      Bu prosedürün amacı TESTPLUS, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve akreditasyon kurumu (TÜRKAK) Tescilli Marka ve Logolarının kullanımı için öngörülen şartlarını tanımlamaktır.
	Kapsam: Bu prosedür TESTPLUS logo/markalarının kullanımı ve ISO/IEC 17065:2012 kapsamında verilen ürün sertifikalarını ve kapsar.
	2. TANIMLAR
	3.SORUMLULAR
	4.PROSEDÜR



