Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

SERTİFİKA ve LOGO KULLANIM TALİMATI
1. Proks tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak
zorundadır.
2. Belgelendirilen müşteri kuruluş, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:
a) Internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken,
Proks’un şartlarına uyulmalıdır.
b) Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade edilmemelidir.
c) Sertifika ve herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade edilmemelidir.
d) Proks tarafından belgelendirmesinin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine belgelendirmeye olan bir atfı
kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.
e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.
f) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, Proks’un bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek
şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir.
g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir.
h) Sertifika, Proks’a veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda
kullanılmamalıdır.
3. Proks sertifikaları;
●

Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi
gösterilmek suretiyle kullanılamaz,

●

Belgelendirilen kuruluş dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek
suretiyle kullanılamaz.

4. Proks logoları;
●

Belgelendirmesi tamamlanan kuruluşlar tarafından kullanılabilir,

●

Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz,

●

Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz,

●

Sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

5. Proks Logosu;
✓ Ürün sertifikası gibi kullanılamaz,
✓ Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir),
✓ Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait
olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir,
✓ Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.
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6. Proks Logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
Ürün (*a) üzerinde

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

Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde

Açıklama olmaksızın

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Açıklama (*c) ile

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Kullanılabilir (*d)

Logo kullanımı

*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 9001:2015 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d.Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

7. Proks logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda(oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.

8. Proks logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara e-mail yoluyla gönderilecektir. Ayrıca Proks logosuna, web sitesi üzerinden
de ulaşılabilir.
9. Proks tarafından belgelendirilen kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, eğer sertifika akreditasyon kapsamında
ise kırtasiye, reklam ve tanıtım malzemelerinde kullanabilir. (“Tanıtım Malzemeleri” terimi, akredite bir ürün belgelendirme
faaliyeti altında üretilmiş ürünler haricindeki ürünler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, elektronik ortamdaki materyalleri,
dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama ambalajlama ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir).
10. TÜRKAK akreditasyon markası;
●

Proks logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz,

●

Taşıtların üzerinde kullanılamaz,

●

Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

11. Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş,
sertifika ve logo kullanımını durdurmalıdır.
12. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla
yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.
13. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgelendirmenin askıya alınması veya sözleşmenin fesih
edilmesi işlemleri uygulanır.

Doküman No
TL.03

Yayın Tarihi
03.01.2014

Revizyon Tarihi
13.08.2018

Revizyon No
2

Sayfa
2/3

Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

SERTİFİKA ve LOGO KULLANIM TALİMATI

REVİZYON BİLGİLERİ
Rev.
No.

Revizyon
Tarihi

0

--

1

30.05.2018

Müşteri̇ kuruluşların sertifika ve logo kullanımına ilişkin yeni sorumluluklar eklenerek güncellenmiştir.

2

13.08.2018

Logolar güncellendi.

Revizyon İçeriği
İlk yayın.
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