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AMAÇ
GF Sistem ve ilgili akreditasyon kurumlarına ait tüm markaların ve logoların belgelendirilmiş kuruluşlar
tarafından kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla EN ISO/IEC 17021-1:2015, ve TURKAK
Rehberi R 10.06 referans alınarak hazırlanmıştır.
KAPSAM
GF Sistem ve akreditasyon kurumlarına ait tüm markaların ve logo kullanım kurallarını kapsar.
TANIMLAR
GF Sistem Markası:
GF Sistem’in kendi ismini veya vermiş olduğu belgelendirme hizmetlerini tanıtmak için kullandığı
semboldür.
Aynı zamanda GF Sistem’in belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için
kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirmeye esas standart numarası yazılarak
oluşturulur.
Akreditasyon Markası:
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için
kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası Akreditasyon Kurumu logosunun altına akreditasyon
alanı, akreditasyona konu olan standardı numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon
numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
Belgelendirilmiş Kuruluş:
GF Sistem tarafından denetlenmiş ve onaylanarak belge almaya hak kazanan kuruluş.
UYGULAMA
1. GF Sistem logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz.
2. GF Sistem tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, bu talimatın kurallarına uygun logoyu kullanmak
durumundadır.
Belgelendirilmiş olan kuruluşlar aşağıda belirtilen kurallara ve TÜRKAK’ ın logo kullanım talimatına
(Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06- Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak Tarafından Akredite
Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Bu kurallar
www.gfsistem.com sitesinde Logo Kullanım Talimatında güncel olarak yayınlanır. Firma kullanılabilir
alanlar içerisinde sadece GF Sistem’ in kendisine sağladığı logo’ yu kullanabilir.
3. GF Sistem den belge alan kuruluşlar, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde
kullanabilir. Akreditasyon Markası, GF Sistem logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.
4. Belgelendirme statüsü yanıltıcı bir şekilde kullanılmamalıdır
5. GF Sistem logosu laboratuvar deneyi, kalibrasyon veya muayene raporları ve sertifikalarında
kullanılamaz.
6. GF Sistem Logosu;
 Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
 Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde
olabilir.)
 Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil
yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
 Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde
kullanılabilir.
7. GF Sistem Logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:

GF SİSTEM BELGELENDİRME GÖZETİM EĞİTİM BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LOGO KULLANIM TALİMATI

Logo kullanımı

Ürün (*a)
üzerinde

Ürünlerin taşınması için
kullanılan büyük kutular vb.
üzerinde (*b)

Doküman No

TL.03

Yayın Tarihi

16.11.2015

Revizyon Tarihi
Revizyon No

02.01.2019
01

Kalibrasyon
Reklam amaçlı
sertifikaları ve test
broşür vb. üzerinde
raporları

Açıklama
Kullanılamaz
Kullanılamaz
Kullanılabilir (*d)
Kullanılamaz
olmaksızın
Açıklama (*c)
Kullanılamaz
Kullanılabilir (*d)
Kullanılabilir (*d)
Kullanılamaz
ile
*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test /
analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. "Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta
üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.
8. Ürün paketinde kullanılacak olan GF Sistem logosu, belgelendirilmiş müşteri kimliği(marka veya
isim), yönetim sistemi tipi(kys), gibi bilgileri içerecek şekilde kullanılmalıdır. Hiç bir şekilde ürün,süreç
ve hizmetin belgelendirildiği ima etmemelidir. Yönetim sistemi belgelendirmesinin bir ürün,hizmet veya
prosesin belgelendirildiğini ima edecek şekilde kullanılmaması.
Örn: Bu ürün ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgeli tesislerde üretilmiştir.
9. GF Sistemi veya Belgelendirme sisteminin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin
sarsılmasına yönelik olarak belgenin kullanılmaması
10. “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya
mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı
bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
11. GF Sistem logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” ile gönderilecektir. Ayrıca GF Sistem
logosuna www.gfsistem.com web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.
Belgelendirilen kuruluşlar, GF Sistem logosunu; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında
ve adreslerle ilgili olarak kullanabilirler. GF Sistem logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı
dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. Kuruluşun belgelendirdiği kapsam içinde olmayan
faaliyetler ve adresler için kullanılamaz.
12. TÜRKAK Akreditasyonlu Sertifikalarda 2x2 cm ebatlarında QR Kod mevcut olup, bu kod
belgenin tbds.turkak.org.tr adresinde sorgulanması için TÜRKAK tarafından üretilir ve ilgili
firmanın belgesine (TÜRKAK Logosunun altına) yerleştirilir. Bu kod yerleştirilirken TÜRKAK
R10.06 dikkate alınır.
13. Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna gore bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.
14. Belge süresinin dolması, belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde
kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
15. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu
talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal
mevzuata göre işlem yapılır.
16. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya
sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
REVİZYON TAKİP TABLOSU
REVİZYON İÇERİĞİ
QR kod hakkında bilgi girildi.
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