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AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı, Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından
yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen
kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve firmamıza ait ticari markayı
kullanma esaslarını açıklamaktır.
Belgelendirme logolarının uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak yöntemleri
kapsar.

UYGULAMA ALANI
-

Firmanın Ürün veya Hizmet faaliyetlerinin tamamında uygulanmalıdır.

TANIMLAR


…

SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Belgelendirme Müdürü ve belgelendirilmiş tüm
firmalar sorumludur.

UYGULAMA
SİSTEM BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA
Belgelendirme
Müdürlüğü
tarafından
Yönetim
Sistemleri
konusunda
belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin
geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa
(ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak
logo kullanımından kaçınmalıdırlar.
Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve
reklamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.
Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında
Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.
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Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo
kullanımını durduracaktır.
Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya
alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
Sistem Belgelendirme talimatları gereği Kartepe Sistem Belgelendirme Logoları;


Ürün
üzerinde
kullanılamaz.
(Burada
ürün
ifadesi
doğrudan
dokunulabilecek bir ürün ya da ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir
ürün olabilir.)



Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin
ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile
birlikte kullanılabilir.



Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde
belgenin ilgili Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin
kullanılabilir.



Kuruluşun laboratuar, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde
logo kullanılamaz.

Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite
Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu
belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.” şeklinde olabilir.
Sistem Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda
kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp,
büyültülebilir. İhtiyaç halinde sistem belgelendirme sembollerinde (logo) biçim,
şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları açışından Genel Müdürlük
tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere
duyurulur.
TÜRKAK akreditasyon markası, Kartepe’ ye ait, tanıtım/reklam materyallerinde,
kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak
personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.
TÜRKAK akreditasyon
zorundadır.

Markası,

Kartepe

logosu

ile

birlikte

kullanılmak

TÜRKAK akreditasyon markası Kartepe tarafından belge almış bir kuruluş
tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki
kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek olarak duyurulur.



TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka Kartepe markası ile birlikte ve
ofis tarafından sağlanan şekliyle kullanılmalıdır.
TÜRKAK akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek
başına kullanılamaz.
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TÜRKAK akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya
kapsam dışında kullanılamaz.
TÜRKAK akreditasyon markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima
edecek şekilde ürün veya ambalajları üzerinde kullanılamaz.
Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar Kartepe
ve TÜRKAK markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her
yerden çıkarmalıdır.
Örnek logo ve TÜRKAK Marka kullanımı

Logolara ulaşmak için,
Firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili
logolarına http://www.kartepecert.com web sitesinden ulaşılabilir.
Logoların Kartepe tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya
aldatıcı kullanımlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C. Kocaeli İcra
Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.

DOKÜMANTASYON
Bu dokümantasyon ile ilgili kayıtlar Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu
tarafından saklanır.

İLGİLİ DOKÜMANTASYON VE FORMLAR


R10.06

TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK tarafından
Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

KAYNAKÇA


…
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