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1. AMAÇ:
Bu talimatın amacı CERTURK ün logolarının kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM:
Kuruluşumuzun tüm bölümlerini ve faaliyetlerini kapsar.
3. UYGULAMA:
3.1

CERTURK bu talimatın sonunda yer alan CERTURK Logo/markasını kullanma hakkını
Türk Patent Enstitüsü’nün 27.09.2011 tarih ve 201176295 sayılı tescil işlemi ile elde
etmiştir.

3.2

CERTURK yönetim sistemleri logoları, CERTURK’ den denetimi başarılı olmuş firmalar
tarafından kullanılabilir.

3.3
CERTURK Logo/markasını kullanan belgelendirilmiş personel / firma , CERTURK
marka /logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
3.4 Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş / belgelendirilmiş firma , bu prosedürde
belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve
belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya
rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.
3.5 CERTURK Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun /
belgelendirilmiş firmanın basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı
yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve faaliyet
raporlarında kullanılabilir.
3.6 CERTURK Logo/markalarının , kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten
hiçbir şekilde CERTURK ‘ün sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
3.7 CERTURK belgesinin ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele
durumlarda, CERTURK logo ve markaları ürün üzerinde kullanılamaz.

ait olduğu

3.8 Yönetim sistemi belgeleri ürüne verilebilir bir belge olmayıp, bir yönetim sisteminin
uygulandığının kanıtıdır. Ürün ve ambalaj üzerinde logoların kullanılması yasaktır.
3.9 CERTURK’ den belge almaya hak kazanan kişiler / firmalar CERTURK
Logo/markalarını ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.
3.10 CERTURK Logo/markası , belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya
iştiraklerde kullanılamaz. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında
kullanılabilir.
3.11 CERTURK Logo/markası ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde
kullanılması durumunda , her türlü yasal hak CERTURK ’e aittir.
3.12

Firma CERTURK Logo/markası ürün belgesi gibi kullanamaz.
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3.13

Ürünlerin üzerinde CERTURK Logo/markası kullanılamaz.

3.14

CERTURK
Logo/markası
belgelendirilmiş müşterilerinin
kalibrasyon veya denetim raporları üzerinde kullanılamaz.

3.15

CERTURK Logo/markası reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir.

3.16

Belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak
durumundadır.

3.17

Belge süresinin sona ermesi , belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında
CERTURK Logo/markası kullanımı derhal durdurulmalıdır. Hiç bir şekilde reklam
aracı olarak kullanılamaz.

3.18

CERTURK’ den belge almış firmalar ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoları
kullanmak durumundadır.
Akreditasyon kurumlarının logo kullanım talimatı ilgili
Akreditayon Kurumunun Web Sayfasında yer almaktadır.

3.19

CERTURK’ den belge almış firmalar / kişiler veya kişilerin çalıştıkları firmalar
CERTURK Logo/Marka Kullanım Talimatına uymak kaydı ile CERTURK logolarını
kullanabilir.

3.20

Belge oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki
ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belgelendirilen kişinin /
firmanın belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

3.21

Belge üzerindeki Logo/marka hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla
kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz,
çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3.22

CERTURK logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde
yeniden boyutlandırılabilir.

3.23

CERTURK Logo/markası, akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu
amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar CERTURK’ ten temin
edilmelidir.

3.24

CERTURK Belge ve logosunun kullanım hakları üçüncü tarafa devredilemez.

3.25

CERTURK Logo/marka kullanım boyutları ile ilgili bilgi almak için merkezimizle
temasa geçilir.

3.26

CERTURK Logo/markalarından sadece belgelendirilen alandaki logo/marka
kullanılabilir. Belgelendirilmeyen alandaki logo/markaların kullanımı yasaktır.

3.27

Bu talimat dışında logo/marka kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem
yapılır. Bu firma ile yapılan sözleşmelerde de belirtilmiştir.

3.28

CERTURK logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda
kuruluşa ait logo ile birlikte kullanılacaksa, CERTURK logosu kuruluşun logosundan
daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

laboratuar

testleri,
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3.29

CERTURK logoları aşağıda yer almaktadır:
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