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1.  AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 

1.1 . Amaç  

Bu prosedürün amacı, D KARE’ in belge, marka, belge işareti ve “CE” işaretinin kullanma ilişkin esasları 
belirlemektir. 

1.2. Kapsam 
Bu prosedür D KARE tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin çıktılarını 
kapsar (belge, rapor, marka ve onaylanmış kimlik numarası vb.). 

1.3. Sorumlular 
D KARE tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge, marka, belge işareti ve CE işareti kullanım hakkı verilen tüm 
kuruluşlar ve D KARE çalışanları bu prosedürde belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. 
 
2. TANIMLAR 

Marka: D KARE’nin kendi ismini veya hizmetlerini tanıtmak için kullandığı sembol 

Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından D KARE’ nin akreditasyon statüsünü göstermek için oluşturduğu 
semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan 
standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. 

Belge İşareti: D KARE markası ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının birlikte kullanımı. 

 “CE” işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun 
olduğunu gösteren işareti ifade eder. 

 
3. UYGULAMA 

Akreditasyon işaretinin kullanımında TÜRKAK akreditasyonu için R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının 
TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Kılavuzu, referans alınır.  

CE işaretinin kullanımı için “CE İşareti Yönetmeliği” referans alınır. 
 

3.1.  Belge, Marka ve Belge İşaretlerinin Kullanım Kuralları 

3.1.1.  D KARE markasının ve D KARE’ nin akreditasyon markasının kullanım hakkı sadece D KARE' ye aittir.  

3.1.2.  D KARE belge işareti, uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan ve ürün belgesi düzenlenen 

kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

3.1.3. D KARE belge işareti orijinal renk ve boyutlarında kullanılacaktır. Bu sebeple D kare tarafından 

sağlanacak olan elektronik formatlar kullanılabilir. D KARE belge işareti renk ve formatı hiçbir koşulda 

değiştirilemez. Orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve 20 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile 



 

D KARE MARKASI VE BELGE KULLANIM 
PROSEDÜRÜ 

Doküman No PR.15 

Yayın Tarihi 07.02.2019 

Rev.No 01 

Rev.Tarihi 23.04.2019 

 

                                                                                                                                                 

   
HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETIM TEMSILCISI GENEL MÜDÜR 

    
  Sayfa 2 / 6 

küçültülebilir. D KARE tarafından belgelendirilen kuruluşa talep edilmesi halinde belge işareti elektronik 

ortamda iletilir.  

3.1.4. D KARE belge işareti orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. 

3.1.5. D KARE belge işareti ancak uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan ve ürün belgesi düzenlenen 

kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

3.1.6. Belge ve belge işareti kullanım hakkı verilen kuruluşlar;  

• Belge işaretini anlam karmaşası oluşmayacak şekilde kullanmalıdır, 

• Belgenin askıya alınması veya sözleşmenin fesih edilmesi durumunda belge ve belge işareti kullanımını 

durdurmalıdır, 

• Belge kapsamında yer alan adres, firma unvanı ya da kapsam  dışında belge ve belge işaretini 

kullanamaz, 

• Belge ve belge işareti kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez, 

• Belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde kullanabilir ancak belgelendirme 

kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde 

kullanılamaz, 

• Belge işareti taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz, 

• Belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.   

• Belgenin/raporun herhangi bir bölümünü ayrı olarak kullanamaz, çoğaltamaz veya yayınlayamaz. 

• Belgelerini ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında 

kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla 

çoğaltılabilir 

 

3.1.7. Belgeli kuruluşun belge ve belge işaretini bu prosedüre uygun kullanmaması durumunda D KARE 

kullanımın durdurulması ve durumun düzeltilmesi için gerekli yasal tedbirleri alır. D KARE belge 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 ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bildirme hakkına sahiptir. 
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3.2. CE İşaretinin Kullanım Kuralları 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 

3.2.3.  "CE" işareti Ek’ de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak 

küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. 

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

3.2.5. "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. 

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

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

3.2.8. Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen 

diğer işaretler de yer alabilir. 

3.2.9. 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. 

3.2.10. "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka 

ürünlerde kullanılamaz. 

3.2.11. 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 SZUTEST belgeyi iptal eder. 
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3.3. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası Kullanım Kuralları  

D KARE’ nin onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası 2528’ dir. 

3.3.1. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik 

düzenlemenin gerektirdiği durumlarda CE işareti ile birlikte madde 3.3.8.4’ de belirtilen şekillerdeki gibi 

kullanılabilir. 

3.3.2. Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası belgeli kuruluş tarafından hazırlanan AB Uygunluk 

Beyanı'nda ve CE etiketinde kullanılır. 

3.3.3. Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde yapılan beyanlarda ve etiketlerde 

kullanılamaz. 

3.3.4. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarasının kullanımı ilgili gözetim modülü belgesinin geçerlilik 

süresine bağlıdır. Geçerliliğin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt 

numarası kullanımı durdurulmalıdır. 

3.3.5. Kuruluşun onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz ve usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya 

alınır. Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluşun, bu durumun düzeltilmesi için gereken 

tedbirleri alması sağlanır. Usulsüzlüğün devamı durumunda belgesi iptal edilir. 

3.3.6. Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının belge sahibi kuruluşa aittir, kullanım hakkı üçüncü 

taraflara devredilemez ve üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda D KARE yasal süreç başlatma ve 

konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir. 

3.3.7. Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar 

numarayı hatalı kullananın sorumluluğundadır. 

3.3.8. D KARE Markası ve Belge İşareti Renk Kodları 

 

D KARE Belge İşareti beyaz zemine aşağıdaki renk tonları ile kullanılabilir. 

 Lacivert Renk Değerleri Gri Renk Değerleri 

PANTONE KODU 533C 877C 

RGB  31 42 68 138 141 143 

HEX/HTML  1F2A44 8A8D8F 

CMYK  95721567 45 34 34 0 
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3.3.8.1. D KARE Markası 

 

 

3.3.8.2. D KARE Markası – Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası ile 

 

 

3.3.8.3. CE İşareti 
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3.3.8.4. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası ile Birlikte “CE” işareti 

 

 

4.  İLGİLİ DOKÜMANLAR 

4.1 İç Dokümanlar 

- 

4.2. Dış Dokümanlar 

• TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar 
için şartlar 

• TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler 

• R10-06 Türkak Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına Dair 

Kurallar 

• 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 

• 23 Şubat 2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “CE” İşareti Yönetmeliği 

 

5. REVİZYON BİLGİLERİ 

 

Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Açıklaması 

01 23.04.2019 
Madde 3.1.1 den “tek başına kullanım” ifadesi kaldırılarak yanlış kullanıma yönelik anlam 
karışıklığı düzeltildi. 

   

   

 


