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REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

00 -- İlk yayın. 

01 16.06.2016 CE logosu ve OK numarası kullanımı eklendi. 

02 22.11.2017 
TURKAK Rehberi R10.06 27.02.2017 tarihli revizyona istinaden barkod kullanımı şartları 
eklendi. 

03 06.09.2019 Muayene/Periyodik Kontrol  Kapsamında logo kullanımı esasları eklendi. 

04 07.09.2020 
TURKAK Rehberi R10.06 16.12.2019 tarihli revizyona istinaden genel gözden geçime 
yapıldı. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Hazırlayan: Gözden Geçiren: 
 

 Onay: 
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1. Aliment tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun 
olarak kullanmak zorundadır. 

2. Aliment sertifikası; 

 Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, 
kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz, 

 Belgelendirilen kuruluş dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi 
gösterilmek suretiyle kullanılamaz.  

3. Aliment logoları; 

 Aliment tarafından belgelendirmesi tamamlanan kuruluşlar tarafından kullanılabilir, 

 Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından 
kullanılamaz, 

 Laboratuvar testlerinde veya kalibrasyon raporlarında kullanılamaz,  

 Sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

4. Aliment Logosu; 

 Ürün belgesi gibi kullanılamaz. 

 Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde 
olabilir.) 

 Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil 
yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir  

 Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde 
kullanılabilir. 

5. Aliment Logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir: 

Logo kullanımı Ürün (*a) üzerinde 
Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük 

kutular vb. üzerinde (*b) 
Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde 

Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 

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. Test / analiz faaliyetleri için 
test / analiz raporu olabilir. 
*b.Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. 
*c."Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2015 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık 
bir ifade olmalıdır.  
*d.Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 

6. Aliment logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin 
üzerinde kullanılabilir. 
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7. Aliment logosu, talep halinde, ilgili müşteri kuruluşlara elektronik yolla gönderilecektir. 

8.  Aliment tarafından belgelendirilen kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, eğer sertifika 
akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam ve tanıtım malzemelerinde kullanabilir. (“Tanıtım 
Malzemeleri” terimi, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler haricindeki 
ürünler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, elektronik ortamdaki materyalleri, dokümanları veya yazılı 
bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama ambalajlama ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir). 

9. TÜRKAK akreditasyon markası; 

 Aliment logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz, 

 Taşıtların üzerinde kullanılamaz, 

 Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz. 

10. Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih 
edilmesi halinde kuruluş, sertifika ve logo kullanımını durdurmalıdır. 

11. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat 
hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya logo kullanımı tespit edilirse 
yasal mevzuata göre işlem yapılır.  

12. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgelendirmenin askıya alınması 
veya sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır. 

13. “CE” Uygunluk İşaretinin ve Onaylanmış Kuruluş Numarasının Kullanılması Esasları 

 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. 

 Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması 
durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir 
hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. 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; 
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1) Yukarıdaki şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak 
küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, 

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, 

3) 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. 

 İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında ya da altına, üretim 
kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt 
numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya 
imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

 Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı 
betimleyen diğer işaretler de yer alabilir. 

 Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya 
betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, 
okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. 

 “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka 
ürünlerde kullanılamaz. 

 Tipe uygunlukları Aliment tarafından yapılan ürün üzerine iliştirilen “CE” işaretinin sağına ya da 
altına, Aliment’in Onaylanmış Kuruluş numarası olan “xxxx” rakamı, aşağıdaki şekle uygun 
olarak iliştirilir: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

XXXX 
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 Onaylanmış Kuruluş numarası “CE” işaretinin okunurluğuna engel olmayacak ve tüketiciyi 
yanıltacak bir anlama yol açmayacak şekilde iliştirilmeli ve sadece “CE” işareti ile birlikte 
kullanılmalıdır. 

 “CE” işaretinin ve Onaylanmış Kuruluş numarasının yanlış kullanımından doğan yükümlülükler 
üreticinin sorumluğundadır. 

14. Muayene/Periyodik Kontrol Kapsamında Logo Kullanımı Esasları 

Aliment logoları; 

 Aliment tarafından muayene/periyodik kontrol raporlarında TÜRKAK logosu ile beraber 
kullanılır, 

 Periyodik kontrolü yapılan müşteriler tarafından haricen kullanılamaz, 

 Muayene/periyodik kontrol kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler 
tarafından kullanılamaz, 

 Sadece muayene/periyodik kontrol kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

  

XXXX 


