MNA LABORATUVARLARI
BELGE VE LOGO KULLANMA PROSEDÜRÜ
REVİZYON NO:04

REVİZYON TARİHİ: 24/05/2021

YAYIN TARİHİ:23/05/2018

U-PRD:003

1. AMAÇ
Bu prosedür MNA Laboratuvarları ürün belgesinin ve logosunun kullanım kurallarını, kurallara uyumun
takibi ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri dokümante edilmesini amaçlar.
.
2. KAPSAM
Bu prosedür MNA Laboratuvarları'nın logo ve işaret kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım
kurallarını kapsar
3. SORUMLULAR
Kalite Yöneticisi
İlgili Komiteler

4. TANIMLAMALAR
Logo: MNA Laboratuvarları'nın tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda
marka olarak ta kullanılmaktadır.
UDK No: Türkak tarafından MNA Laboratuvarları' na verilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluş numarası (AB0128-U)
TÜRKAK Akreditasyon Sembolü: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini
göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı,
akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının
eklenmesi ile oluşturulur.
5. REFERANS KAYNAK VE DOKÜMANLAR
Ürün Belgelendirme Prosedürü
Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
Sertifika Örneği Formu
ISO / GUIDE 23
ISO / GUIDE 27
ISO / GUIDE 17030
R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına
İlişkin Şartlar)
IAF ML: 2
425/2016/AB yönetmeliğinde (Article 17) CE işaretine ilişkin usuller

6. UYGULAMA
6.1 GENEL KURALLAR
6.1.1
Onaylanmış kimlik numarası, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve/veya Onaylanmış
Kuruluş numarasının belgelendirilmiş kuruluşlar dışında, herhangi bir kuruluş tarafından
kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili kuruluş MNA tarafından, logo, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşu ve/veya Onaylanmış Kuruluş numarasının kullanımını durdurması
yönünde yazılı olarak uyarılır. Kuruluşun bu uyarıyı dikkate almaması durumunda, yasal yollara
başvurulur.
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Belge, belgede adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum
ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere
kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.
6.1.3 Belge kullanma hakkı kazanan müşterilerin ürün belgesini yanıltıcı tarzda veya haksız
kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri tüketiciyi yanıltıcı şekilde
kullandığı tespit edilebilir. Bu tespit;
-Diğer belgeli kuruluşların MNA belgesinin yanıltıcı ve haksız kullanıldığı konusunda
bilgilendirmesi,
-Kamu Kuruluşlarının, tüketici mahkemelerinin, özel şirketlerin belge kapsamının
içeriğini sorgulaması,
-Yazılı ve görsel basındaki takip,
-Tetkiklerin gerçekleştirilmesiyle yerinde gözlem yapılarak gerçekleştirilebilmektedir.
6.1.4 Ürün belgesini yanıltıcı tarzda veya haksız kullanan kuruluş, öncelikle yazılı olarak
uyarılır. Gereken durumlarda MNA yasal kişilerle işbirliği ile konuyu değerlendirir.
6.1.5 MNA tarafından, sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve MNA ’nın itibarını
zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca müşterinin yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit
edilirse, konu MNA yönetimince değerlendirilir. MNA tarafından alınan kararlar, Kalite
Yöneticisi tarafından ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan
kararlara göre MNA web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuoyuna bilgi
verilir.
6.1.6 MNA logosunda herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır.
6.1.7 MNA logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde MNA ‘
in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
6.1.8 MNA logosunu yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü
yasal hak MNA ’ya aittir.
6.1.9 Bu talimat dışında MNA logosunun kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre
işlem yapılır.
6.1.10 MNA logosu üçüncü tarafa devredilemez
6.1.11 MNA onaylanmış kimlik numarası deney, muayene ve kalibrasyon raporlarında
kesinlikle kullanılamaz.
6.1.12 2016/425 direktifi Madde 17 ye göre kategori III kişisel koruyucu
donanımlarda CE işaretinin yanında Ek VII (B modülü) veya Ek
VIII(C2 modülü) ‘ de belirtilen sürece katılan onaylanmış
kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Ancak onaylanmış kuruluş
kimlik numarası bizzat onaylanmış kuruluş tarafından ya da
kendisinin talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından
iliştirilir.
6.1.13 Modül B kapsamında AB Tip inceleme belgesi almış olan üreticiler,
Modül C2 veya Modül D kapsamında denetimi gerçekleştirilmeden
ürün
ve
paketlerinde
onaylanmış
kimlik
numarasını
kullanmamalıdırlar.
6.1.14 Modül B kapsamında AB Tip İnceleme sertifikası yayınlanan bir
müşteriye iki hafta içerisinde C2 denetimi ile ilgili bildirim maili
ve U-FRM-133 bilgi beyan formu paylaşılarak üretim durumları
hakkında 5 iş günü içerisinde bilgilendirme yapması beklenir.
Denetim yapılma durumuna göre plan yapılarak müşteriye bilgi
verilir. C2 denetimi için plan yapılmadan onaylanmış kuruluşun
kimlik numarası üretici tarafından kullanılmamalıdır.
6.1.2

.
6.2 ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA MNA LOGOSUNUN KULLANIMI
6.2.1 MNA logosu ürün belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz.
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MNA logosu sadece MNA tarafından kullanılabilir. Başka hiç bir kuruluş tarafından kullanılamaz.

6.3 AKREDİTASYON MARKASI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞ KİMLİK NUMARASININ
KULLANIMI
6.3.1 MNA ’ in sahip olduğu Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası, Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Kimlik
Numarası ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen yöntem ve metotların dışında kesinlikle kullanılamaz.
6.3.2 MNA ya ait TÜRKAK Akreditasyon Markası hiç bir doküman ve eşya üzerinde kullanılamaz.
6.3.3 Belgelendirilen kuruluş, MNA işareti ve logosu ile birlikte isteğe bağlı olarak kırtasiye, reklam,
tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.
6.3.4 Müşteri ve MNA, Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markası (R 10.06)
(www.turkak.org.tr) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak zorundadır.
6.3.5 TÜRKAK tarafından MNA ’nın Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri kesinlikle ilgili
Akreditasyon Markasını yayınımını durdurmalıdır.
6.3.6 TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markası (R 10.06) rehberinde belirtildiği alanlar haricinde kesinlikle
kullanılamaz.
6.3.7 Onaylanmış kuruluş kimlik numarasının doğru kullanım alanları sadece aşağıdaki gibidir;
- Tip incelemesi sertifikası,
- 2016/425 yönetmeliğinde (Article 17) CE işaretlemesine ilişkin CE İşareti İliştirilmesine Dair Kurallar ve
Şartlara göre kategori III ürünler üzerinde

6.4.1

6.4 HATALI KULLANIM ve YAPTIRIMLAR
Logolar ve onaylanmış kimlik numarası doğrudan ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu/kalitesini
çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

6.4.2 Bu prosedüre uymayan müşterinin haksız /hatalı logo ve kimlik numarası kullanması durumunda
belgesi askıya alınır. Müşteriden yazılı olarak haksız /hatalı logo ve kimlik numarası kullanılmış olan
materyali toplatması kullanımların durdurulması talep edilir.
6.4.3 Askı süresini takiben denetim yapılarak logo ve kimlik numarası kullanımı kontrol edilir. Hatalı
haksız kullanımın devamı durumunda belge iptal edilir, sözleşme hükümleri uygulanır.
6.4.4 Logonun ve kimlik numarasının kötüye kullanımına dair bir tespit elde edildiğinde müşterinin
belgesi askıya alınır. Müşteriden yazılı olarak kötüye kullanım içeren ürün /materyali toplatması kullanımların
durdurulması talep edilir. Gerektiğinde hukuki işlem başlatılır.
6.4.5 Madde 4.5.4, MNA ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu ve kimlik numarasını kötüye
kullanma halleri için de geçerlidir.
6.4.6 Belgenin herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde (askıya alınmasında, iptalinde, MNA
ile müşteri arasındaki sözleşmenin iptali vb. durumlarda) müşteri logo ve kimlik numarası kullanımını
kesinlikle durdurmalıdır. Üzerinde logo ve kimlik numarası bulunan tüm materyal kullanımdan
kaldırılmalıdır.
6.4.7 Logonun ve kimlik numarasının doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü denetimlerde veya
alınacak şikayet / itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır.
6.5 CE İŞARETLEMESİ
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6.5.1 MNA tarafından AB tip B modülü Onay Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun
logoyu kullanmak durumundadır. AB tip B modülü Onay Belgesi verilmiş kuruluşlara ilgili akreditasyon
kurumlarının belge ve logo kullanım prosedürünün bir kopyası verilir.
6.5.2 CE logosu kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
6.5.3 CE İŞARETLEMESİ;
• Yönetim Sistem Belgesi gibi kullanılamaz.
•

425/2016/AB yönetmeliğinde (Article 17) CE işaretlemesine ilişkin CE İşareti İliştirilmesine Dair
Kurallar ve Şartlar aşağıdaki gibi uygulanır.

CE işareti KKD üzerine gözle görülür, okunaklı ve silinmez biçimde iliştirilmelidir. CE işareti KKD’nin doğası
gereği üzerine iliştirilemiyorsa ambalaja ve beraberindeki belgelere iliştirilmelidir.
CE işareti KKD piyasaya sürülmeden önce iliştirilmelidir.
Kategori III KKD’lerde CE işaretinin yanında Ek VII veya Ek VIII’de belirtilen sürece katılan onaylanmış
kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Onaylanmış kuruluş numarası bizzat onaylanmış kuruluş tarafından ya da
kendisinin talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.
CE işareti ve varsa onaylanmış kuruluş numarasının yanına KKD’nin hangi riske karşı koruma yapacağını
gösteren piktogram ya da diğer işaretlemeler konulabilir.
•
•
•

Ürün üzerinde kullanılır. (Karar Sayısı: 2011/2588, 23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanımına dair
yönetmeliğe göre kullanılır.)
Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde
kullanılabilir.
CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde CE harflerinden oluşur.

CE uygunluk işareti;
-

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda “ CE’’ harflerinden oluşur,
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Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir,
Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde,
ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını
gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir,
Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

6.5.4
6.5.5

6.5.6
6.5.7

6.5.8

CE logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara mail ile gönderilecektir.
Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet
alanlarında kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında
kullanılamaz.
Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo
kullanımını durdurmalıdır.
Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği
sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti
kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine
tabidir.
Bu prosedür ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması
veya sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

6.6 AKREDİTASYON MARKASIZ MNA LOGOSU
MNA LOGOSU

7.

DAĞITIM VE DOSYALAMA

İlgili dokümanların dağıtılması ve dosyalanması Kalite Yöneticisi tarafından yapılır.
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