LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

1.0.

AMAÇ
Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, personel
belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim
sistemi logolarını ve personel belgelerini kullanma esaslarını açıklamaktır.

2.0.

KAPSAM
Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını ve personel belgelerini kullanma ile ilgili esasları
belirler.

3.0.

SORUMLULAR
QA Technic tarafından belge almış tüm kuruluşları ve kişileri kapsar.

4.0.

TANIMLAR
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
QA TECHNIC Logosu: QA Technic’in kendi ismini tanıtmak için kullandığı tescilli sembol

TÜRKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ (TBDS) KARE KODU: QA TECHNIC Belgelendirmeden hizmet
alan müşterilere verilen veya verilecek yönetim sistemi belgelendirmelerine ilişkin bazı kayıt ve bilgilerin
(başvuru, kapsam, tetkik, değerlendirme/sertifika vb.) girildiği TÜRKAK belge doğrulama sistemi tarafından
üretilen, belgeye dair bilgilere erişim sağlayan kare kod.
5.0.

SİSTEM BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA

5.1.

QA Technic Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Yönetim Sistemleri konusunda belgelendirilen kuruluşlar
belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece, Internet,
dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme
durumunu kamuoyu ile paylaşırken 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.
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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 imzalanan belgelendirme sözleşmesi ile kabul
eder.
5.2.

Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanları ve adreslerinde, internet, doküman,
broşür ve reklam gibi iletişim ortamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.

5.3.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve adreslerinde, internet, doküman, broşür
ve reklam gibi iletişim ortamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

5.4.

Belgenin veya sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını ve
belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam malzeme ve faaliyetlerini durduracaktır. Belge kapsamı
daraltıldığında ise bütün logo kullanımını ve atfı kapsayan reklam işini veya malzemelerini bu daraltmaya
uygun şekilde revize edecektir.

5.5.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması, fesih edilmesi
işlemleri ve gerekli ise yasal işlem uygulanır.

5.6.

Sistem Belgelendirme talimatları gereği QA Technic Sistem Belgelendirme Logoları;
-Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket,
kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)
- Ürünün ambalajının üzerinde ya da ürünün uygunluğunu gösterdiği anlaşılacak şekilde kullanılamaz.
- Logo; yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının QA Technic’in bir ürünü (hizmet dahil) veya prosesi
belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.
- Kuruluşun logoyu; laboratuvar testlerine, kalibrasyon ve muayene rapor ve sertifikalarına uygulamasına,
bu tip raporların bu bağlamdaki ürünler olarak varsayılacağı anlamı vereceği için, izin verilmez
- Kuruluş almış olduğu belgeye ait logoyu QA Technic veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge
düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz
-Logo; ürün üzerinde; madde 4.11 de tanımlanmış olan ifade ile birlikte kullanılabilir.

5.7.

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 Yönetim Kurulu tarafından
yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.

5.8

Akreditasyon markası, QA Technic’e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb.
üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.

5.9

Akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır.
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5.10

Akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki
kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek
olarak duyurulur.


Akreditasyon markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekliyle
kullanılmalıdır.



Akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.



Akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.



Akreditasyon markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima edecek şekilde ürün veya
ambalajları üzerinde kullanılamaz.



Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK
markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.

5.11

QA Technic web sitesindeki logolarımız bölümünden, firmalar

belgelendirme sözleşmesinde yer alan

sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

5.12

KAREKOD KULLANIMI

QA Technic, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya
altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi’nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebatından az olmamak
kaydıyla kullanabilir.
Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem
tarafından verilecek olup, 9-10 alfanumerik karakterden oluşmaktadır. Her firmanın kare kodu firmaya spesifiktir.
Başka bir firma tarafından kullanılamaz.

5.13

Sistem Belgelendirme talimatları gereği müşterinin sistem belgesi almış olduğunu kendi müşterisine ibraz
etme şartları aşağıdaki gibidir;
-Ürünlerin ambalajı üzerinde veya ambaljla birlikte verilecek bir evrakta, firmanın ilgili Yönetim Sistemine
belge verildiğini belirtecek bir ifade kullanılabilir. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar
görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen
parça olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilmekte
olup ambalajla birlikte verilecek evrak kısmına dahil değildir.
- İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir
-İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
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- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.
-Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün kalite/gıda/çevre/bilgi/medikal
cihazlarda kalite yönetim sistemi Alberk QA Technic tarafından, ISO 9001:2015 / ISO 22000:2005 / ISO
14001:2015 / ISO 27001:2013 /

ISO 13485:2016

standardına göre belgelendirilmiş olan

………………………..firması tarafından üretilmiştir.” şeklinde olabilir.
-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim Sistemine
verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.
- İfade; yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, QA Technic’in bir ürünü (hizmet dahil) veya prosesi
belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.
- Kuruluş kullanmış olduğu ifadeyi QA Technic veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve
kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.

6.

ÜRÜN BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

6.1

QA Technic Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Ürün Belgelendirme konusunda belgelendirilen
kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat
hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların ürün belgesi dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi gibi) bu
belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar.

6.2.

Kuruluş ürün belgelendirme sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında
Ürün Belgelendirme ve muayene sembolünü (logo) kullanamaz.

6.3.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında ilgili ürün belgelendirme
sembolünü (logo) kullanabilir.

6.4.

Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını durduracaktır.

6.5.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi
işlemleri uygulanır.

6.6

Ürün Belgelendirme Müdürlüğü talimatları gereği QA Technic Ürün Belgelendirme Logoları;
-Ürün üzerinde kullanılabilir. (Burada ürün ifadesi belge kapsamında model/tip/seri numarası şeklinde yer
alan ürünü kapsar. Ürünün bileşenlerini, yedek parçalarını v.b. ekipman ve malzemeleri üzerine
vurulamaz.)
-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin kapsamda yer alan ürüne
verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.
-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Ürüne verildiği
belirtilerek kullanılabilir.
- Kuruluşun laboratuar,test, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılamaz.
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Belgenin Ürüne verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürünün ISO/IEC 17065 standardı kapsamında
belgelendirmesi yapılmıştır.” şeklinde olabilir.
6.7.

Ürün Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar
sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyültülebilir.

6.8.

TÜRKAK akreditasyon markası, QA Technic’e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli
kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.

6.9.

TÜRKAK akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır. Hiçbir şekilde yalnız
başına kullanılamaz.

6.10.

TÜRKAK akreditasyon markası QA Technic 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 QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan
şekliyle kullanılmalıdır.



TÜRKAK akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.



TÜRKAK akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.



Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK markasının
kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.

6.11.

Örnek Logo Kullanımı :

QA Technic’in yetkilendirilmiş

kuruluş numarası (2138) olmadan CE ibaresi kullanılamaz.
Alt bölümünde 2138 numarası olan CE işareti tek başına
kullanılabileceği gibi QA Technic logosu ile yanyana da
kullanılabilir. QA Technic’in logosu ile birlikte kullanılmaları
durumunda iki logo eşit büyüklükte olmalıdır.

6.12

Onaylanmış Kuruluş Numarası; 2014/33/EU Asansör Yönetmeliği, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği, 2006/42/AT Makine Yönetmeliği, 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği, 93/42/AT
Medikal Cihazlar Direktifi, 94/25/AT Gezi Tekneleri Yönetmeliği, 2014/68/EU
Yönetmeliği,

2004/108/AT

Elektromanyetik

Yönetmeliği ve 2009/105/AT - (2014/29/EU)

Uyumluluk

Yönetmeliği,

Basınçlı Ekipmanlar

2006/95/AT

Düşük

Voltaj

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ,2014/34/AB Muhtemel

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik Kapsamlarında ilgili
yönetmeliklerde tanımlandığı gibi kullanılmalıdır.

6.13

Helal belgelendirme denetimlerinde denetiminin başarı ile tamamlanması neticesinde kullanım hakkı
kazanılan Helal Belgelendirme Logosu ALBERK tarafından müşteriye gönderilir.
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Kullanım hakkı kazanılan logonun kullanımı esnasında 5.1-5.7 arasındaki maddeler geçerlidir. Logo
ürünün son ambalajı üzerinde, internet sitesinde, reklamlarda, tanıtıcı metaryelde, antetli kağıtlarda ve
faturalarda kullanılabilir.
Logo; sertifikada belirtilmeyen aynı firmaya ait olan farklı ürün ve markalarda kullanılamaz. Ayrıca
belgelendirilmiş müşteri; HELAL Belgelendirme Yetkilendirme Kuruluşu logosunu; ürün, bina, araç,
reklam ekipmanları üzerinde kullanmayacağını imzalanan sözleşme ile kabul etmiştir.
Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic HELAL Logosunun
kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır. Helal logosunun kullanım süresi Helal
belgesinin geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Belge geçerliliği dolduğu halde belgesini yenilemeyen veya
belgesi iptal edilen kuruluşlar, piyasaya sürdükleri Helal logolu ürünleri geri toplamakla yükümlüdürler.
Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı
kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C. Kadıköy İcra Daireleri ve
Mahkemelerine intikal ettirilecektir.
6.14

G İŞARETİ KULLANIMI:
G işareti ile ilgili kullanımı güncel Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Kuralları gereği yapılması gerekmektedir. Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen
belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda
konu T.C. Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.
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7.

MUAYENE BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima
edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde
akreditasyon kurumu logolarını kullanamaz.
Ayrıca ürünün muayene edildiğine dair ibare kullanılabilir; Örnek : “123 numaralı Forklift ISO/IEC 17020
Sadece QA muayenesi
TECHNIC tarafından
ürün
üzerine
aşağıda
ve muayene tarihi, proje
kapsamında
yapılmıştır.”.
5.10muayenelerinde
maddesi muayene
faaliyetleri
içinbelirtildiği
de geçerlidir.
numarası ve bir sonraki muayene tarihi vurulacak şekilde muayene etiketi vurulur.
Muayene hizmetlerinde kullanılan akreditasyon logolarının kullanımı aşağıdaki gibidir;

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
akreditasyonlu hizmet alanlar

International Accreditation Service (IAS)
akreditasyonlu hizmet alanlar

8. PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA
QA Technic personel belgelendirme faaliyetleri logo ve belge kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adaylar
imzalamış oldukları “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

8.1 PBM Logo Kullanımı
Logo kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:
 QA Technic logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki
faaliyet alanlarında logo kullanılamaz.
 QA Technic logosunun, kullanıldığı her alanda, ürün, sistem veya hizmete ait olmadığı, ürünün üretimi /
hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 QA Technic logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmasının basılı ve elektronik ortamda reklam ve
halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında kullanılabilir.
 Belgeli personel, TÜRKAK ve MYK mevzuat, düzenleme ve rehberlerine da uymakla yükümlüdür.
 QA Technic logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
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 TÜRKAK veya MYK logosu, QA Technic logosundan bağımsız olarak belgeli personel ve /veya çalıştığı
kurum tarafından kullanılamaz.
 Belge sahibi olanlar belgelin üzerindeki TÜRKAK ve MYK'nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun
yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
 Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi
durumlarında, belgeli personel logo kullanımını durdurmalıdır.
 Belgeli personel, QA Technic logosunun kullanım şartlarına uymadığı takdirde, belgenin kullanımı askıya
alınır ve belgeli personelde düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara
uymamaya devam etmesi halinde belge iptal edilir.
 QA Technic, logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma yada koşullarını değiştirme
hakkına her zaman sahiptir. QA Technic, bu kurallara uymayan, QA Technic’ in haklarını çiğneyen veya
uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.
 Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 Bu hükümler kapsamında, QA Technic’ in logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.
 QA Technic in logosu, TÜRKAK logosu ile birlikte, MYK logosu ile birlikte veya TÜRKAK-QA Technic-MYK
Olacak şekilde kullanılabilir. Logolara ulaşmak için lütfen tarafımıza mail atınız
 Belgeli personel, bu talimattaki logo kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya
alınır/iptal edilir.

8.2 Belge Kullanımı
Belge kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:
 Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından
kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından
kullanılamaz
 Belgeli personel, QA Technic tarafından verilen belgeyi, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında
kullanabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında belgeyi kullanamaz.
 Belge, QA Technic’ in mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedür ve proseslerine uyulduğu ve belgenin
geçerli olduğu sürece, belgeli kişi, belgenin kullanım hakkına sahiptir. Belgeli kişi, belgeyi hiçbir surette
başkasına devredemez, kullandıramaz.
 Belge, askı süresince düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar geçersizdir. Gerekmesi durumunda, QA
Technic, askı süreci ile ilgili bilgiyi web sayfasında ilan edebilir.
 Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgeli kişi belgesinin askıya
alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 Belgeli kişi, belgesini QA Technic’ in itibarına zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür.
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 Belgeli kişi, belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 Belgelendirme ile ilgili olarak, belgeli kişi, belgesini, QA Technic hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda
bulunacak biçimde kullanamaz.
 Belgeli kişi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda
belgenin kullanımını durdurarak, belgenin yenilenmesi için QA Technic’ e eski belge ile birlikte başvuruda
bulunulmalıdır.
 Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren
bütün belge ve eklerinin kullanımına son verilmelidir. Belge, belgeli kişi tarafından 15 (on beş) gün
içerisinde QA Technic’ e teslim edilmelidir.
 Belgeli kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile QA Technic’ e
bildirmelidir.
 Belgenin orijinal nüshası, belgeli kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla
çoğaltılabilir, ancak aslı yerine geçmez.
 Belge, belgeli kişi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla, dergi, kitap vb. yayınlar ve
internet ortamında kullanılabilir.
 Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 Belgeli personel, bu talimattaki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya
alınır/iptal edilir.
9.

Logolara ulaşmak için,
QA Technic web sitesindeki logolarımız bölümünden, firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan
sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

10.

Logo, marka ve belgelerin mülkiyeti; Alberk QA TECHNIC’e aittir. Firmamız logo kullanımını her denetim
de değerlendirmektedir. Hatalı logo kullanımı için belgeli müşterilerimizden düzeltici faaliyet ve düzeltmeler
talep edilmektedir. Bu düzeltmelerin yapılmaması belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi ile
sonuçlanacaktır. Ayrıca üçüncü taraflardan müşterilerimizin logo kullanımı hakkındaki hatalar da yine aynı
şekilde değerlendirilmektedir.

11.

Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı
kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C.Kadıköy İcra Daireleri ve
Mahkemelerine intikal ettirilecektir.
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12.

İLGİLİ DOKÜMANLAR



PR-09 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü



R10.06 Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına
İlişkin Şartlar



INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE Transition to New Corporate Logos and Accreditation
Symbols



TS EN ISO/IEC 17024:2012



Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar



TS EN ISO/IEC

17021-1:2015 Uygunluk

değerlendirmesi -

Yönetim

sistemlerinin tetkikini ve

belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar


TS ISO/IEC 17030 Uygunluk değerlendirmesi – Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar



TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler



TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan
kuruluşlar için şartlar

13. REVİZYON DURUMU
Revizyon Tarihi

Revizyon

Revizyon

No

Yapılan

Açıklama

Madde
22.05.2006

01

-

Yazım

formatı

değiştirildi.

Revizyon

durumu

tablosu eklendi.
18.06.2007

02

4.6

Kuruluşun laboratuvar, analiz, kalibrasyon veya gözetim
raporları üzerinde logo kullanılamayacağı ibaresi
eklendi.

18.09.2007

03

4.8 – 4.9 –

Firma

4.10

logosu

ve

ticari

ismi

değişikliği

yansıtılmıştır. TÜRKAK logosu ile ilgili şartlar
eklenmiştir.

24.02.2009

04

4.9 -4.11-4.12

Madde 4.6-4.9-4.10’da güncelleme yapılmıştır.
Madde 4.11’e TGA-DAR logosu ile ilgili şartlar
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eklenmiştir.
Madde 4.12’ye logo temini ile ilgili bilgi eklenmiştir.
31.03.2009

05

5.0

5. ve 6. Maddeler eklendi ürün belgelendirme ve
muayene kapsamlarında logo kullanımı

10.04.2009

06

4.13

19.06.2009

07

7.0

ISO 27001 Logosu eklendi.
Müşteri ile anlaşmazlık durumu ile ilgili bilgi
eklendi.

03.06.2010

08

4.11

TGA-DAR akreditasyonu DGA akreditasyonu
olarak revize edildi. Logolar değiştirildi.

13.06.2011

09

4.10

TÜRKAK akreditasyonlu ISO 27001:2005 ve ISO
13485:2003 belgelerinin logoları eklendi.

4.13

ISO 27001:2005 standardında akredite olunduğu
için akredite olmayan formattaki logo silindi.

20.10.2011

10

5.13, 8

Globalgap ile ilgili tanımlama eklendi

5.14,8

BRC logo kullanımı ile ilgili bilgi eklendi

5.15
05.03.2012

11

FSSC ile ilgili tanımlama eklendi.

4.1, 4.2, 4.3,

17021 standart revizyonu ile ilgili değişiklikler

4.4, 4.5, 4.6,

yapıldı.

7, 8
07.06.2012

12

Başlık

14.02.2013

13

5.11

Talimatın ismi değiştirildi
QPASS logo kullanımı iptal edildi. 5.12 maddesi
5.11 olarak düzeltildi ve yeni kapsamlar dahil
edildi.

15.04.2013

14

4.12-4.13

JAS-ANZ Logosunun kullanımı ile ilgili bilgi
eklendi. 4.12 Maddesinin içeriği değiştirildi.

07.05.2013

15

4.14

IAF MLA Logo kullanımı hakkında bilgi eklendi

17.06.2013

16

4.11

DAKKS / DGA logolarının kullanımı ile ilgili bilgi
silindi ve sonra gelen maddelerin numaraları
değiştirildi

20.06.2013

17

5.15

Helal logosu kullanımı ile ilgili bilgi eklendi

09.05.2014

18

4.6-4.11-4.13-

JAS-ANZ Logosunun kullanımı ile ilgili bilgi silindi.

8.0

IAF logosu kullanımı hakkındaki bilgi silindi. 4.12
numaralı madde 4.11 yapıldı. 27001:2005
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standardı 27001:2013 yapıldı. 13485:2003
standardı 13485:2012 yapıldı. İlgili
dökümanlardan JAS-ANZ rehber dökümanı silindi
29.05.2015

19

1.0-2.0-3.0-

Personel belgelendirme ile ilgili tanımlamalar

7.0
06.04.2016

20

eklendi

5-7.1-7.2-8

BRC, GLOBALGAP ve FSSC 22000 logo
kullanımına dair bilgiler ve atıflar silindi. MYK logo
kullanımı hakkında tanımlama ve atıf yapıldı

01.06.2016

21

4.1-4.2-4.3-

ISO 17021-1:2015 Standardı madde 8.3

4.4-4.6-4.12-

gereklilikleri eklendi. Ürün belgelendirme logo

5.11-5.12-6-911

kullanım örneği eklendi. Ürün belgelendirme ile
ilgili yönetmelikler güncellendi. Muayene
ifadesinin nasıl kullanılacağı tanımlandı. İlgili
dökümanlarda ISO 17021-1:2015 ve ISO 17030
eklendi.

04.10.2016

22

4.8-4.9-4.10

Sistem belgelendirme den örnek logo kullanımı
kaldırıldı.

02.01.2017

23

6-12

IAS Logosu eklendi, ilgili dökümanlar güncellendi

16.03.2017

24

Başlık

Başlık; “Logo, Marka ve Belge Kullanım Talimatı”
olarak revize edildi

12.04.2017

25

5.12

Atex direktifi eklendi

18.08.2017

26

5.14

G İşareti Kullanımı Eklendi

22.08.2017

27

4.0, 5.10, 5.12

Revize edilen R.10.06 rehber dökümanı
doğrultusunda karekod tanımlaması eklendi,
numaralandırma revize edildi.

17.11.2017

28

5.13

Ürün üzerinde yazılabilecek ibare güncellendi

“Bu doküman; sadece www.qatechnic.com altında geçerlidir. Hardcopy olarak ise İmzalı ve orijinal kaşeli
geçerlidir. İmzasız ve kontrollü kopya kaşesi taşımayan her türlü yazıcı çıktısı yada bilgisayar ortamındaki
her türlü masaüstü kopyası geçersizdir”
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