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1 AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, CertBy’ın Logo ve TÜRKAK Akreditasyon marka kullanımına ilişkin kuralları 

belirlemektir.  

 

2 KAPSAM 

Bu prosedür; TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında gerçekleştirilen ürün değerlendirme ve belgelendirme 

faaliyetlerinin olumlu sonuçlarında müşterilerin ve 3. Parti firmaların her türlü marka kullanımına ilişkin 

logoları/markaları kapsar. 

 

3 TANIMLAR ve KISALTMALAR 

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı 

sembol.  

TÜRKAK Akreditasyon Markası: 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.  

CertBy Logosu: CertBy’ın kendi ismini tanıtmak için kullandığı tescilli sembol. 

Kuruluş: Belgelendirme Kuruluş Belgesi ve/veya markalarını kullanan müşteri ve/veya 3. Parti firma 

 

4 SORUMLULUK 

• Genel Müdür 

• Yönetim Temsilcisi 

• Belgelendirme Müdürü 

 

5   UYGULAMA 

Belge almaya hak kazanan kişi ve/veya kuruluşlar, kullanım hakkı kazandığı marka ve belgeleri bu 

prosedürde yazan şartlara ve kurallara göre kullanmak zorundadır. 
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5.1 Belge Kullanımı 

CertBy Belgelendirme Kuruluşundan ürün değerlendirmesi yaptıran kuruluşlar belge verilmesi 

gerçekleştirildikten sonra, belgenin geçerliliğinin devam ettiği sürece internet, dokümanlar, broşürler, 

reklamlar ya da diğer kanallar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile 

paylaşırken bu prosedür hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

 

• Kuruluş; belgesini, işlerinde, tekliflerinde, reklâm amacıyla ürünün müracaatına esas olan 

kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir.  

• Belge hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. 

• Belgenin ve/veya sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, 

belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam malzemelerinde kullanımını ve faaliyetlerini 

durduracaktır. 

• Kuruluş; belgesini CertBy’ın itibarını zedeleyecek ve herhangi bir anlaşmazlığa düşürecek şekilde 

kullanamaz. 

 

Kuruluş; belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmayacağını veya buna 

müsaade etmeyeceğini, belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda 

kullanmayacağını veya kullanımına müsaade etmeyeceğini Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi ve taraflar 

arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi ile kabul eder. 

 

5.2 CertBy Logo Kullanımı 

• Aşağıda yer alan talimatlar dışında logo kullanımı tespit edilirse CertBy kuruluşu uyarır. 

Uygunsuz logo kullanımı durumunda CertBy, derhal ilgili kullanımı durdurma ve 

uygunsuzluğun giderilmesi için gereken tedbirleri alma hakkına sahiptir. Bu firma ile yapılan 

sözleşmelerde belirtilecektir. 

• CertBy logosu, CertBy tarafından yapılan ürün değerlendirmelerinde başarılı olmuş ve belge 

geçerliliği devam eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir.  
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• CertBy’dan ürün değerlendirmesi yaptırıp belge almaya hak kazanan firmalar, CertBy 

logosunu bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.  

• Logo hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. 

• CertBy logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde CertBy’ın 

sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz. 

• CertBy logosu yalnızca izin verilen alanlarda kullanılacak, direkt olarak sunulan ürün üzerinde 

kullanılmayacak ve ürün belgelendirmesini anımsatacak şekilde kullanılmayacaktır.  

• CertBy logosu ürünlerin birincil ambalajlarında kullanılamaz. 

• Ürün belgelerini vurgulamak isteyen kuruluşlar, CertBy logosunu, sadece taşıma veya 

depolama amacıyla kullanılan ikincil ürün ambalajları ve kullanıcı kitapçıkları üzerinde sahip 

oldukları standardı ve sertifika numarasını belirterek aşağıdaki açıklamayla birlikte 

kullanabilirler. Bu ibare ve logolar birleştirilmiş olmalı, ayrı ayrı kullanılmamalıdır. 

Belgenin ürüne ait verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün ISO 15504 standardına 

uygun olduğu belgelendirilmiş ve CertBy tarafından ürün değerlendirmesi yapılmıştır.” 

şeklinde olabilir. 

• CertBy belgelendirme logosunun şekli, personel kıyafet ve üniformalarında kullanılamaz. 

• Kuruluş aşağıdaki yerlerde CertBy logosunu kullanabilir: 

▪ Reklam amaçlı olan yayınlarda veya broşürlerde (antet, faturalar, kartvizitler) 

▪ Web sayfalarında 

▪ Gazete ve dergi ilanlarında  

▪ Promosyon malzemeleri üzerinde (kalem, ajanda, takvim vb.) 

• CertBy logoları, 

▪ Aynı doküman üzerinde çok sayıda çoğaltılarak kullanılamaz. 

▪ Orantısız şekilde kullanılmaz. 

- Tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır. 

- Boyu en az 35 mm olacak şekilde kullanılmalıdır. 

▪ Orijinal renklerinde kullanılmalıdır. 
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▪ Kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz. 

• Kuruluşun logoyu hiçbir koşulda değiştirme hakkı bulunmamaktadır. 

• CertBy logosu 2 türlü olarak kullanılabilir. 

▪ Beyaz zemin üzerinde turuncu renkte onay işareti ve içerisinde bulunan dosyalardan 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

▪ Beyaz zemin üzerinde turuncu renkte onay işareti ve yanında siyah renkli yazılmış 

“CertBy” ibaresi bulunur. 

 

 

5.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı 

5.3.1 CertBy Tarafından Kullanımı 

• Akreditasyon markası, CertBy’a ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt 

vb. üzerinde kullanılabilir. 

• Akreditasyon markası, CertBy web sitesinde kullanılabilir.  

• Türkak marka ve logosu, Personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.   

• CertBy, Türkak Akreditasyon marka kullanımı için TÜRKAK’ın Akreditasyon Markasının 

Kullanımına ilişkin şartlar dokümanına (www.turkak.org.tr / R10.06 -TÜRKAK Akreditasyon 

Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına ilişkin 

şartlar) uyar. 
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• CertBy dökümanlarında ve belgelendirme sertifikalarında aşağıdaki şekilde Türkak Akreditasyon 

Markası kullanabilir. 

 

5.3.2 Müşteri Tarafından Kullanımı 

Akreditasyon markası CertBy tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki 

kısıtlamalara uymaları gerekir: 

• TÜRKAK Akreditasyon markası, CertBy logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır. 

Akreditasyon markası hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz. 

• TÜRKAK Akreditasyon markası ürün ve ambalajları (taşıma veya depolama amaçlı 

ambalajlar da dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz. 

• TÜRKAK Akreditasyon markası araçlar üzerinde kullanılamaz. 

• TÜRKAK Akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında 

kullanılamaz. 

• TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. 

• CertBy’dan ürün değerlendirmesi alan kuruluşlar, sadece TÜRKAK Akreditasyon 

markasını ve CertBy logosunu birlikte; eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise, 

kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir.  

• ‟Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş 

ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, 
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dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon 

malzemeleri için de geçerlidir. 

• Müşteri tekliflerde ve teklif şablonlarında Türkak Akreditasyon Markasını ve Türkak 

Logosunu kullanamaz. 


