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YAYIN 
TARİHİ 

 
REV. 

NO 
 

 
REV. 

TARİHİ 
 

 
AÇIKLAMA 

03.01.2012 01 03.04.2013 Ekler talimattan çıkartıldı Ek doküman olarak oluşturuldu. 
03.01.2012 02 14.11.2013 Logo ve işaretlerin deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılmayacağı 

tanımlandı. 
03.01.2012 03 10.11.2015 -CE ve G işaretinin ürüne iliştirilmesine ilişkin kurallar ve tanımlamalar 

yapılmıştır.. 
-UTO, ETA ve EOTA logolarının  kullanımları hakkında açıklamalar 
yapılmıştır. 

03.01.2012 04 05.01.2021 Madde 4.5.7’ye CPC Belgelendirme tanımlaması ve ISO 45001, ISO 50001 
tanımlamaları eklenmiştir. Md. 4.1.8 ‘e örnek eklenmiştir. 
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ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

1. AMAÇ 
 
Bu talimatın amacı CPC’nın logo ve işaret kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 

 

2. KAPSAM : 
Bu talimat CPC’nın logo ve işaret kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım 

kurallarını kapsar. 

 
3. TANIMLAR: 
Logo: CPC’nın tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda 

marka olarak ta kullanılmaktadır. 

İşaret: CPC’nın belgelendirdiği kuruluşları standart ismi ile tanıtma amacı olarak kullandığı 

stilize edilmiş bir semboldür. 

‘’CE’’ İşareti: İmalatçının, CE işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden 

kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. 

‘’G İşareti : İmalatçının, G işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden 

kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. 

 
4. UYGULAMA 
4.1. GENEL 
 
4.1.1. Müşteriler, CPC işaretini ve logosunu bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak 

durumundadır. 

4.1.2. CPC işareti ve logosunda herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır. 

4.1.3. CPC işareti ve logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir 

şekilde CPC‘ nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. 

4.1.4. CPC işareti ve logosunu yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması 

durumunda, her türlü yasal hak CPC’ye aittir. 

4.1.5. Bu talimat dışında CPC işareti ve logosunun kullanımı tespit edilirse yasal 

mevzuatlara göre işlem yapılır.  

4.1.6. CPC işareti ve logosu üçüncü tarafa devredilemez. 

4.1.7. CPC işaret ve logosu deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılamaz. 

4.1.8. Ürün ambalaj ve beraberindeki bilgilerde belgelendirme kuruluş yönetim sistemi 
belge işaretlerinin kullanımında; 

-Müşteri adı 
-Yönetim sistemi ve standart adı 
-Belgelendirme kuruluşunun adı açık ve net olacak şekilde belirtilmelidir. 
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ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

Örn: Bu ürün, Kalite Yönetim Sistemi (veya EYS, ÇYS) ‘CPC Belgelendirme Mua. Ve 
Deney Hiz. Ltd. Şti’ ’den ISO 9001:2015 (veya ISO 14001:2015 veya ISO45001:2018)’e göre 
belgelendirilmiş, ‘ABC Ltd. Şti.’ tarafından üretilmiştir.(paketlenmiştir, vs). 
4.2. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC İŞARETİNİN   
              KULLANIMI 

 
4.2.1. CPC bu talimatın 5. Maddesi EK 2 ’de bulunan işareti kullanma hakkını 

sağlamaktadır. 

4.2.2. CPC işareti, 2011/305 Yapı Malzemesi Yönetmeliği ve ulusal işaret kapsamında CPC 

’nın belgelendirdiği kuruluşlar tarafından kullanılacaktır. 

4.2.3. CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK1 ve EK 2 ‘de tanımlanan 

örnek işaret ile kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, broşürlerinde ve CPC 

belgelendirme faaliyetiyle ilgili her türlü çalışmasında bu talimatta belirtilen şartlara 

uygun kullanabilir. 

4.2.4. CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK 3’de belirtilen şekilde 

leke olarak yalnızca ürün üzerinde kullanabilir. 

4.2.5. CPC tarafından ürün belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC işareti yayımını 

derhal durdurmalıdır. 

4.2.6. CPC işareti, ürün belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş  veya 

iştiraklerde kullanılamaz. 

4.2.7. İşaret içerisinde bulunan alt kısma (Örnek de verilen “TS EN 197-1” ifadesi) 

belgelendirilen ürün ile ilgili standart CPC tarafından konmuş hali ile müşteriye iletilir. 

4.2.8.  CPC işaretinin kullanım şartlar; 

 

CPC İŞARET 
KULLANIMI 

Ürün (*a) 
üzerinde 

Ürünlerin taşınması için 
kullanılan büyük araç, çuvallar 
vb. üzerinde (*b) 

Reklam amaçlı 
broşür vb. üzerinde 

Ürün Standardı İsminin 
Açıklanması İle (*c) Kullanılabilir Kullanılabilir.( *e) Kullanılabilir 

(*d) 

 
*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün veya paket içerisinde olabilir.  
 
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva, big bag vb. malzemeden yapılmış 
dış ambalaj olabilir. 
 
*c. "TS EN 197-1  veya ilgili ürün standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta" CPC 
Logosunun altında standart ismi belirtilerek EK1’de tanımlanan şekilde kullanılabilir. 
 
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 
 

  *e. İlgili TÜRKAK Akreditasyon Markası b) de tanımlanan araç üzerinde kullanılamaz.  
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4.3. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA ‘’CE’’ İŞARETİNİN KULLANIMI 
 

4.3.1. CPC tarafından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili teknik şartnamenin gereklerini 

yerine getirmesi durumda ürün belgesi                               ( Performans Değişmezlik 

Belgesi, Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi)  verilen kuruluşlar, ilgili 

yönetmelik kurallarına uygun CE işaretini ürünlerine iliştirmelidir.   

4.3.2. CE işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.  

4.3.3. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, 

üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluş olan CPC tarafından verilen 

‘’2404’’ kimlik kayıt numarası da yer alır. 

4.3.4. CE işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve 

kalıcı bir şekilde iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, 

ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın 

bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir. 

4.3.5. CE işaretine görünüm, okunabilirlik ve anlam itibariyle herhangi bir zarar vermemek 

kaydıyla, diğer markaların iliştirilmesi mümkündür. 

4.3.6. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile 

birliktede kullanılabilir.   

4.3.7. Ürüne, “CE” uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak 

başka işaretler iliştirilemez.  

4.3.8. Aşağıda belirtilen Şekil 1 ‘e uygun olarak "CE" harflerinden oluşur. İlgili teknik 

düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda " CE’’ harflerinden oluşur. 

Gerektiğinde, çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyültülebilir veya 

küçültülebilir.
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Şekil 1: ‘’CE’’ uygunluk işareti 

4.3.9. İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda 

kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili 

uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya 

belirtmek için iliştirilir. CE işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.  

4.3.10. Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet 

alanlarında kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında 

kullanılamaz  

4.3.11. Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, 

logo kullanımını durdurmalıdır.  

4.3.12. 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.  

 
4.4. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA ‘’G’’ İŞARETİNİN KULLANIMI  

 
4.4.1. CPC tarafından; Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ve 

ilgili teknik şartnamenin gereklerini yerine getirmesi durumda ürün belgesi ( G Uygunluk 
Teyit Sistemi Belgeleri)  verilen kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun ‘’G’’ 
işaretini ürünlerine iliştirmelidir. 

 
4.4.2.  İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, " G’’ 

harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır. ( Bakınız ‘Şekil 2’) 
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4.4.3. G işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve 

kalıcı bir şekilde iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, 

ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın 

bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir. 

4.4.4. G işaretine görünüm, okunabilirlik ve anlam itibariyle herhangi bir zarar vermemek 

kaydıyla, diğer markaların iliştirilmesi mümkündür. 

4.4.5. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da G işareti ile 

birliktede kullanılabilir.   

4.4.6. Ürüne, “G” uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak 
başka işaretler iliştirilemez. 

 
Şekil 2 : ‘’G’’ İşareti Kullanımı  

 
4.4.7. ‘’G’’ işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. 
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4.4.8. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "G" uygunluk işaretinin yanında, 
üretim kontrol safhasında yer alan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan CPC 
tarafından verilen ‘’008’’ kimlik kayıt numarası da yer alır. 

4.4.9. İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda 

kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili 

uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya 

belirtmek için iliştirilir. G işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.  

4.4.10. Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet 

alanlarında kullanabilirler. G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında 

kullanılamaz  

4.4.11. Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, 

logo kullanımını durdurmalıdır.  

4.4.12. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği 

sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti 

kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki 

yükümlülüklerine tabidir.  

4.5. SİSTEM BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC LOGOSUNUN                                 
             KULLANIMI 

 
4.5.1. CPC tarafından sistem belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC logosunun ve 

işaretinin yayımını derhal durdurmalıdır. 

4.5.2. CPC logosunu ve işaretini reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir. 

4.5.3. CPC logosu, sistem belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı     

           kuruluş  veya iştiraklerde kullanılamaz. 

4.5.4. CPC logosu ve işareti, CPC tetkiki başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

(EK 4, EK 5, EK 6) 

4.5.5. Kuruluş CPC logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz. 

4.5.6. Ürünlerin üzerinde EK-4 CPC logosu kullanılamaz. 

4.5.7. Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlarda ‘’Kalite Yönetim     

           Sistemi Belgesi’’ veya ‘’Çevre Yönetim Sistem Belgesi’’ ibaresini koyarak   

          kullanabilir. 

 CPC belge 
işaretinin 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) 

 



 

 
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 

 
 

LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI 
 

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi 
T.09 03.01.2012 04 05.01.2021 

 

HAZIRLAYAN 
 

ONAYLAYAN 
 

Sayfa No 

 
 
 

 
 

 
8/9 

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

*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) CPC Belgelendirme tarafından Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 
standardına, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi TS ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi TS EN ISO 50001 Standardına göre 
belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 
 
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 

 
4.6. CPC İŞARETİ VE LOGONUN İLGİLİ AKREDİTASYON MARKASI İLE                     

          KULLANIMI 
 
4.6.1. Belgelendirilen kuruluş, CPC işareti ve logosu ile birlikte ilgili Akreditasyon Markasını 

isteğe bağlı olarak kırtasiye, reklam,  tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.  

4.6.2. Müşteri, Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markası (R 10.06) 

(www.turkak.org.tr) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak 

zorundadır.  

4.6.3. TÜRKAK Dokümanı, R 10.06 Madde 8.5’e göre CPC’nın belgelendirdiği ürün üzerinde 

CPC işareti ile beraber TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markasını bu talimatın 

5.Maddesinde tanımladığı ölçülerde ve EK-1 ve EK-6 şeklinde kullanılabilir. 

4.6.4. TÜRKAK tarafından CPC’nın Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri 

kesinlikle ilgili Akreditasyon Markasını yayınımını durdurmalıdır. 

4.7. UTO, ETA ve EOTA LOGOLARININ KULLANIMI 
 

4.7.1. Söz konusu logoları taşıyan belgeler hiçbir şekilde başkasına devredilemez, 

kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

4.7.2. Belgelendirilmiş kuruluş, bu talimatı kabul etmesi ile, burada belirtilen şartların aksine 

davranışlarda CPC’nin belgesini askıya alma veya iptal etme yetkisini peşinen ve 

gayrikabili rücu olarak kabul eder. 

4.7.3. Belgesi iptal edilen kuruluş, iptal izleyen en çok 10 iş günü içerisinde belgenin aslını 

CPC’ye iade etmek zorundadır. Teslim edilmemesi durumunda meydana gelebilecek 

her türlü olumsuzluğun sorumlusu üreticidedir. 

4.7.4. Üreticiye logolar ile verilen belgeler hiçbir şart altında CPC’ye veya diğer taraflara 

zarar verebilecek biçimde veya tüketiciyi yanıltacak sonuçlar doğuracak şekilde 

kullanılamaz.  Belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz. 

4.8.5. Verilen belgeler üzerinde herhangi bir nedenle yırtılma ve/veya aşınma sonucu doğru 

anlaşılmasını engelleyecek bir zarar oluştuğunda belgenin kullanımına son verilir ve 

yenilenmesi için hasar görmüş belge ile CPC’ye başvurulur. 

http://www.turkak.org.tr/
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ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

4.8.6. Belgelendirilmiş kuruluş, belgenin geçerliliği boyunca gözetim, belge kapsamının 

değiştirilmesi, belgenin askıya alınması veya iptali ile yeniden belgelendirme dahil tüm 

işlemlerle ilgili duyuru ve uyarıları CPC web sayfasından ve kişisel hesaplarından 

izlemek ve gereğini belirtilen süreler içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

4.8.7. CPC, belgelendirilmiş kuruluşların ticari bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür. 

4.9.8. Belgelendirilmiş kuruluş, CPC ve diğer logoları sadece belge kapsamı faaliyetler ve 

tanıtım alanlarında kullanabilir.  

4.9.9. Logoların boyutları, okunabilirlikleri ve oranları bozulmamak kaydıyla değiştirilebilir.  

4.9.10. Logolar basılı ve elektronik ortamlarda belgelendirilmiş kuruluşun kendi logosundan 

daha fazla öne çıkmamak kaydıyla kullanılabilir. 

4.9.11. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda 

basılı/elektronik ortamlarda logo kullanımları durdurulur. 

4.9.12. Belge sahibi kuruluş logoları reklam amaçlı yayınlarda, resmi evrakında ve 

broşürlerinde kullanabilir. Logolar belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş 

veya iştiraklerde kullanılamaz. 

4.9.13. Logolar hiçbir şekilde (ebat, renkler, zemin tonu vb gibi) değiştirilerek kullanılamaz, 

boyları uzatılıp genişletilemez veya daraltılamaz. 

4.9.14. Logolar bu Talimatta belirtilen haller dışında başka bir biçim veya formda kullanılamaz, 

deforme edilemez, etraflarına kontur eklenemez, dişi yapılamaz, hacim verilemez, 

saydam yapılamaz, üzerlerine herhangi bir eleman getirilemez. 

4.9.15. CPC ve EOTA logolarının aynı boyutta ve mutlaka birlikte kullanılmaları şarttır. 

 
5. EKLER    

 
EK1: CPC işareti ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı 

 
EK 2:  CPC Ürün işaret Örneği 
 
EK 3: CPC Ürün işareti (Leke olarak örnek kullanımı) 
 
EK 4: CPC Logosu 
 
EK 5: CPC Sistem İşaret Örneği 
 
EK6: CPC Sistem işareti ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı 
 
EK7:  UTO Logosu 
 
EK8: ETA Logosu 
 
EK9: EOTA Logosu 


