BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ
1.

GENEL

1.1. BELGELENDİRME İŞARETİ
AKM Belgelendirme işareti olarak MMO logosu ve belgelendirme kapsamı kombinasyonundan
oluşan işaret kullanılır.
Belgelendirme işareti ve kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda tanımlanmıştır.
Bu yönetmelik şartları yalnızca kalite sistem denetimleri ve uygunluk değerlendirme kapsamında
gerçekleştirilen kalite sistem denetimlerinde geçerlidir.

2.

BELGE İŞARETİ VE KULLANIMI

Belge İşareti Bölüm 3’de detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.
Belge İşareti A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa,
yüksekliği 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf
malzemesine basılmış olması durumunda, AKM’den elektronik ortamda temin edilen, uygun
ebatlı olan işaret oransal olarak büyütülerek kullanılabilir.
Belgelendirilmiş firmalar oluşturdukları reprodüksiyonlarını bu yönetmelikte verilen formatla aynı
olacak şekilde hazırlamalıdırlar. Belgelendirme İşaretinin ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı
bilgi 3. bölümde verilmiştir.
Belgelendirme İşareti kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.
Belgelendirme İşareti kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
Belgelendirme İşaretinin elektronik ortamdaki reprodüksiyonları bu yönetmelikteki tüm şartlara
ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması durumunda kabul edilir.

2.1. BELGELENDİRME İŞARETİNİN KULLANIM ŞARTLARI
Değişik ebattaki belgelendirme işareti örnekleri belgelendirilen firmaya teslim edilir.
Belgelendirme işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir.
1)
Belgelendirme işareti; AKM tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek
belge düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
2)

AKM, işaretlerinin orijinal renk ve boyutları 3. bölümde verilmektedir.

3)
Belgelendirme İşareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için
kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki
koşullarda kullanılabilir:
- Orijinal renkte, tek renkte kullanılabilir.
- Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır.
- Ürünlerin üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay
işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,
- Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,
- AKM Belgelendirme işaretinin baskı hazırlığında AKM ile koordinasyon sağlanmalıdır,
- AKM Belgelendirme işaretinin şekli hiçbir şekilde değiştirilemez,
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- Firma, Internet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi
iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken, belgelendirme
kuruluşunun şartlarına uymalı,
- Firma, belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunmamalı veya buna
müsaade etmemeli,
- Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda
kullanmamasını veya kullanımına müsaade edilmemeli,
4)

Belgelendirme İşareti, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder.

5)
Belgelendirme işareti orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretini 5
mm’den daha küçük olmaması kaydı ile büyültülebilir veya küçültülebilir.
6)
AKM tarafından verilen belge ve belgelendirme işareti yalnızca belge kapsamında yer alan
faaliyetler için kullanılabilir.
7)
Belgelendirme işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiçbir şekilde
Makina Mühendisleri Odasının sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
8)
Belgelendirme işaretinin, yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda
kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacak
ve tazminat ödeyecektir.
9)
Belgelendirme işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda
Makina Mühendisleri Odası; belge ve işaretin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal
takibat başlatma hakkına sahiptir. AKM, konunun ayrıntılılarını derhal yetkili kuruluşuna bildirir.
10) Belgelendirme işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması
veya iptali halinde derhal sona erer.
11) AKM tarafından verilen belgeler tüzel kişiler adına düzenlenir. Belgelendirme işareti
üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
12)

Akreditasyon işareti ve numarası kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

13) Belgelendirme işareti herhangi bir ürün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına
gelebilecek şekilde kullanılamaz.
14) Belgelendirme işareti belgelendirilmiş müşterinin laboratuar testler, kalibrasyon veya
muayene rapor ve sertifikaların üzerinde kullanılamaz.
15) Belgelendirme işaretinin reklam amaçlı kullanımına ilişkin ücretler AKM tarafından
belirlenir.
16) Firma, belgelendirilmiş yönetim sistemine sahip olduğunu gösteren, ürünün ambalajı
üzerinde kullanılacak ifade veya ambalajla birlikte verilecek bilgileri kapsayan kuralları
uygulamalıdır. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan
bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak
kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade,
hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede
aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
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- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.
17) Firmanın belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini
değiştirilmesini sağlar.
18) Firma yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, AKM’nin bir ürünü (hizmet dâhil)
veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin vermez.
19) Firma, belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere
uygulandığı izleniminin veremez.
20) Firma almış olduğu belgeyi, belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme sisteminin
itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmaz.
Yukarıda sözü edilen konularla ilgili veya yeterince açık olmayan noktalar söz konusu
olduğunda, Makina Mühendisleri Odası ile temasa geçilmesi gereklidir.

3.

BELGELENDİRME İŞARETLERİNİN KOMBİNASYONU

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI logosu KYS belge işareti ile kullanıldığı sürece aşağıdaki
uygulama dışında kullanılamaz. Makina Mühendisleri Odası logosunun dışında tüm yazı ve
işaretler % 100 siyahtır. KYS yazısı Arial Bold 6.5 punto, EN ISO 9001:2015 yazısı Arial Bold 11
punto yazılır. Ofset baskı ve pantone baskı için kullanılan renk kodu ve karışım oranları Pantone
288 C (Parlak), Pantone 288 U (Mat), %100C, %67M, %23K dır. Aşağıdaki ölçülendirme milimetre
üzerinden yapılmıştır.

Şekil 1: ISO 9001:2015 ve MMO Logosunun ölçülendirilmesi

Şekil 2: MMO KYS Belgelendirme İşareti
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