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1. Amaç 
Bu Talimat; KBM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların, belgelendirmeden sonra KBM’ne ait logo, marka ve 
belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntem belirlemektir. 
 
2. Talimat 
Logo, marka ve belgeler sadece denetimlerden başarılı olmuş ve belge almaya hak kazanmış firmalar tarafından 
kullanılabilir.  
 
Belge almaya hak kazanan firmalar logo, marka veya belgeyi bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak 
durumundadır. 
 
Belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Belge almaya 
hak kazanmış firmalara ilgili akreditasyon kuruluşunun belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası 
verilir. 
 
KBM logo ve markasının kullanılması ile ilgili bu talimat resmi web sitesi olan www.kbm.com.tr adresinde güncel 
olarak bulundurulur.  
 
KBM logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir 
şekilde KBM‘ nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer 
almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. 
 
Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen veya bir paket 
veya kutu içersinde olabilir.), 
 
KBM logo ve lisanslı logo kullanım şartları; 
 

KBM Logo Kullanımı Ürün (*a) üzerinde  
Ürünlerin taşınması için 
kullanılan büyük kutular 
vb. üzxerinde (*b) 

Reklam amaçlı broşür vb. 
üzerinde 

Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*b) 

Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d) 

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. 
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. 
*c. "(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS-EN- ISO 9001:2015 / TS-EN-ISO 14001:2015 standartlarına 
göre uygunluğu belgelendirilmiş kuruluşumuz tarafından üretilmiştir."şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 
 
Belgeli kuruluş KBM logosunu ve TÜRKAK Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise reklam amaçlı 
yayınlarda, resmi evraklarda veya tanıtım malzemelerinde  kullanabilir. Fakat Türkak Markasını KBM Logosu 
olmaksızın tek başına kullanamaz. Tanıtım malzemeleri ile, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında 
üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notlar, etiketler, 
dokümanlar veya yazılı bildirimlerden bahsedilmektedir. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de 
geçerlidir. 
TÜRKAK Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.  
TÜRKAK Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. 
TÜRKAK logosu kırtasiye malzemelerinin, tanıtım malzemelerinin veya antetli kağıdın üzerinde de kullanılabilir. 
Ancak logo; 
KBM logosu ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. KBM logosundan daha baskın olmamalıdır. 
KBM ve TÜRKAK logosu kabartma veya hologram şeklinde de kullanılabilir. 
KBM ve TÜRKAK logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır. Markanın formatında herhangi bir değişiklik 
yapılamaz. 
“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar 
haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı 
bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 
A4 boyutundan büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılacaksa en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm’den 
büyük olmamalıdır.  
 
Belgelendirilen kuruluşlar, KBM logosunu; sadece belge kapsamı dahilinde ki faaliyet alanlarında 
kullanabilirler. KBM logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. 
 
KBM logosu,  firmanın laboratuar test raporlarında,kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz. 
 
Belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır. 
 
Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır. 
 
Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat 
hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya 
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alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır.   
 
Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez. 
 
Logo kullanım formatı disket veya CD de belge ile birlikte sunulacaktır ve logolar Web Sitesinden 
yayınlanacaktır. 
 
Logoların verilen orijinal renklerinde kullanılması tercih edilmek ile birlikte istenilen renkler 
kullanılabilir. 
 
Logoların yanlış kullanımı ile ilgili sorumluluk firmaya aittir. 
 
KBM logo için aşağıda belirtilen oranlar ve renkler  sabit kalmak şartıyla boyutlar büyültülüp, küçültülebilir. 
 

 
Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI GENEL) 

Yükseklik/Genişlik = 0,759 

 
Renk Kodu: #0000ff (MAVİ GENEL) 
Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) 
Yükseklik/Genişlik = 0,759 

 
Renk Kodu: #009933 (YEŞİL GENEL) 

Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) 
Yükseklik/Genişlik = 0,759 

 
Renk Kodu: #DCDCDC (GRİ GENEL) 
Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) 
Yükseklik/Genişlik = 0,759 

 
Renk Kodu: #ff9933 (TURUNCU GENEL) 

Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) 
Yükseklik/Genişlik = 0,759 

 
Renk Değerleri 
 
Kırmızı; 
C(Cyan) :0  R(Red) :218 
M(Magenta) :100 G(Green) :37 
Y(Yellow) :100 B(Blue) :29 
K(Black) :0 
 
Beyaz; 
C(Cyan) :0  R(Red) :255  
M(Magenta) :0 G(Green) :255 
Y(Yellow) :0 B(Blue) :255 
K(Black) :0 

 
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı Ve Kullanımı 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır. 
 
Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon 
numarası Şekil 2’de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı 
sabit olmak üzere eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine 
basılması halinde, TÜRKAK’tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir. 
 
Akredite kuruluşlar, kendi oluşturdukları marka reprodüksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak 
şekilde hazırlamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi yukarıdaki 
tabloda verilmiştir. 
 
Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. 
Ancak Marka; 
a) Akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. 
b) Akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak 
aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir. 
a) Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır. 
b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır. 
c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 
d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon 
Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. 
Örnek: 
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TÜRKAK Akreditasyon Markasının beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanım şekli 
 
e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya 
TÜRKAK’ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır. 
 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde 
kullanılmamalıdır. 
 
Bu Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK’tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam 
materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir. 
 
KBM’den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri 
materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM’nin veya belgelendirme programının markası ile 
ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. 
 

 
Belgelendirme kuruluşunun logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili sertifikada kullanım şekli 
 
Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu talimatta belirtilen ve elektronik ortamda 
uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM’nin logosundan 
daha ön planda olmamalıdır. 
 
Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın 
Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça 
belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde 
olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM’nin personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler 
üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan 
imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
 
Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) 
kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını almalıdır. 
 
 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Diğer Kısıtlamalar 
 
Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu talimatta belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK 
Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde 
kullanılmamalıdır. 
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TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite KBM’nin binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım 
stantlarında kullanılabilir. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK’ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına 
gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ın 
sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün 
faaliyetler açıkça belirtilmelidir. 
 
KBM’ye verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca 
ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır. 
 
KBM’nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif 
sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır. 
 
KBM’nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından iptal edilmesi durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür 
sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır. 
 
TÜRKAK R10.06 Rehberinde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. 
 
 
KBM Tarafından Düzenlenen Raporlar veya Sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın Kullanımına İlişkin 
Şartlar 
 
TÜRKAK R10.06 rehberinde belirtilen Şekil 7’deki KBM’nin Akredite olduğu marka kullanılır. 
 
Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında 
(solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi’nin ürettiği TBDS Kare Koduna 
20x20 mm ebatından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer vermelidir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri 
TÜRKAK’ın onayı alınmak kaydıyla uygulanabilir. 
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TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konum Örnekleri 
 
 
IAF Markasının Kullanımı 
 
IAF MLA Markası sadece TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanılmalıdır, tek başına kullanılamaz. 
 
Birleşik marka akredite sertifikalarında, sadece sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi 
durumunda kullanabilir. 
 
Birleşik marka antetli kağıtlarda, iş tekliflerinde, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite oldukları 
kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanabilirler. 
 
Birleşik marka hiç bir şekilde ürünler üzerinde veya ürünle ilişkilendirilebilecek veya ürünün uygunluğunu 
çağrıştıracak şekilde kullanılamaz. 
 
KBM müşterileri birleşik markayı kullanamaz ve bu husus denetim bitiminde logo kullanımı hakkında bilgi 
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verilirken aktarılır. 
 
IAF MLA Markası, görüntülenen sayfada TÜRKAK Akreditasyon Markası ve UDK'nın ismi veya logosu aynı anda 
bulunmadığında kullanılamaz. (Görüntülenen sayfa herhangi bir formatta ve ortamda olabilir) 
 
 
 
 

Revizyon Bilgileri 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

01 01/06/2010 

Talimatta Turkak Markası’nın kullanımına, KBM’nin logolarının 
kullanımına ve özelliklerine ilişkin açıklamalara ve logoların biçimsel 
özelliklerine  rastlanmadığı için gerekli açıklamalar yapılarak ve KBM 
logolarıda eklenerek talimat revize edilmiştir. 

02 21/09/2010 

Talimat bölümünde yer alan ‘’Logo ürünlerin ambalajları üzerinde, 
belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir 
ifade ile birlikte kullanılabilir’’ açıklaması çıkarılmıştır. 
KBM logosu,  firmanın laboratuar test raporlarında,kalibrasyon ve 
muayene raporlarında kullanılamaz. 
İfadesi eklenmiştir. 

03 02.01.2017 TÜRKAK logosu kullanımına ilişkin tanımlamalar eklenmiştir. 

03 18.02.2017 R10.06 rehberine göre revize edilmiştir. 

   

   

 


