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1.   AMAÇ 

 

Bu talimatın amacı müşterilerin GIC Sertifikalarını, Markasını, akreditasyon iznini ve 
 

Tanıtıcı Logosunu ISO 17030 standardı gereklerine göre kullanmalarını sağlamaktır. 
 

 
2.   TALİMAT 

 
2.1  Logonun Kullanımı 

 
2.1.1    GIC ‘den belge almaya hak kazanmış bütün müşteriler GIC Logosunu, Uygulama 

 

1 ve Uygulama 2 deki kurallara göre kullanabilirler. Markanın kontrolü, kullanımı, 

geri çekilmesi ve iptali bu kurallar doğrultusunda yönetilir. 

2.1.2     GIC tescilli markasını kullanan müşteriler, markayı kendine özel isim ve logosuyla 

aynı sayfada aynı çerçeve içinde kullanmalıdırlar. 

2.1.3     Müşteriler GIC markası, şirketin evraklarına basılmış şekliyle tek renk olarak 

kullanmak durumundadır. 

 

 
2.2 Tescilin Askıya Alınması veya İptali 

 
2.2.1     GIC, kendisinden belge alan firmaların, logo ve marka kullanma kurallarını 

çiğnemeleri veya kurallara aykırı davranılmaları sonucunda firmanın belgesini 

askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

2.2.2     Gözetim denetimleri sırasında Baş Denetçi tarafından belirlenen uygunsuzlukları 

kapatma süresi en fazla 30 gündür. Baş Denetçi tarafından firmada belirlenen 

uygunsuzluklar takip formuna yazılır ve bir kopyası firmanın Yönetim Temsilcisine 

verilir. Yönetim Temsilcisi bu formu imzalayıp almakla uygunsuzlukları 30 gün 

içinde kapatıp belgelendirme firmasına göndermeyi kabul etmiş olur veya 

göndermediği takdirde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini kabul 

etmiş olur. 

2.2.3     Firmaların iptal veya askıya alma kararlarına temyiz etme hakkı Sertifikasyon 

 
Yönetmeliği içinde saklıdır
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2.3 Uygulama 1 

 
2.3.1     GIC Logosu, tetkiklerden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir.. 

 
2.3.2     ISO/IEC 17021 standartları gereği logo kullanmaya hak kazanmış firmalar 

belirtilen kurallara ve GIC logo kullanım talimatına uymak zorundadır.  Bu kurallar 

ilk belgelendirmede firmaya belge ile birlikte bir CD ye kopyalanır ve gönderilir. 

2.3.3     GIC logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde 

 
GIC’ nin sorumlu olduğu anlamı çıkaracak şekilde kullanılamaz. 

 
2.3.4     GIC’ nin logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş 

 
veya iştiraklerde kullanılamaz. 

 
2.3.5     GIC logosu ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün üzerinde kullanılamaz. 

(Ürün doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.) 

GIC logosu ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim 

sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

2.3.6     Firma logoyu, reklam amaçlı yayınlarda, resmi evraklarda veya broşürlerde 

kullanabilir. 

2.3.7     GIC logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması 

durumunda, her türlü yasal hak GIC’ ye aittir. 

2.3.8      Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumunda logo kullanımını derhal 

durdurmalıdır. 

2.3.9      Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam 

ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında 

logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır. Bu firma ile 

yapılan sözleşmelerde belirtilmiştir.
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2.3.10    Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya 

alınması veya sözleşmenin iptal edilmesi işlemleri uygulanır ve haklarında yasal 

işlem başlatılır. 

2.3.11    Belge ve logo üçüncü taraf devredilemez. 

 
2.3.12    Logo kullanım talimatı disket veya CD de belge ile birlikte firmaya sunulacaktır ve 

logolar GIC web sitesinde yayınlanacaktır. 

2.3.13    Logolar firmalar tarafından verilen orijinal renklerinde kullanılmak durumundadır. 

 
2.3.14   Logo için aşağıda belirtilen oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar belli ölçülerde 

büyültülüp küçültülebilir. 

2.3.15    GIC’ den belge alan kuruluşlar, UKAS ve JAS ANZ Akreditasyon markasını eğer 

alınan belge akreditasyon kapsamında ise, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri 

malzemelerde kullanabilir. UKAS ve JAS-ANZ Akreditasyon markası, GIC logosu 

olmaksızın tek başına kullanılamaz. 

2.3.16    “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. 

2.3.17    UKAS ve JAS-ANZ Akreditasyon Markası ile taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır. 

 
2.3.18   UKAS ve JAS-ANZ Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde 

kullanılmamalıdır. 

2.3.19   Belgelendirilen kuruluşlar, GIC Logosunu, sadece belge kapsamı dahilindeki 

faaliyet alanlarında kullanabilir. GIC Logosu ürün belgesi gibi veya belge kapsamı 

dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. 

2.3.20   Firmalar belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklam 

malzemelerini değiştirmek durumundadırlar.
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2.3.21    Firmalar yönetim sisteminin belgelendirmesine atfı, belgelendirme kuruluşunun 

bir ürün, proses veya hizmeti sertifikalandırdığı  imasını verecek şekilde 

kullanılmasına izin vermemek durumundadır. 

2.3.22   Firma, belgelendirmesini belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme 

sisteminin itibarına göre düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda 

kullanmamalıdır. 

2.3.23    GIC akreditasyonlu, Ticari ve Genel amaçlı logo aşağıda belirtilen şekillerde, 

renklerde ve boyutlarda (oransal olarak) kullanılabilir. 

2.4 Uygulama 2 

 

 
I S O   9 0 0 1 : 2 0 1 5  C e r t N o : xxxx                        I S O   1 4 0 0 1 : 2 0 1 5  C e r t N o : xxxx 

 
Logo 1 – Akreditasyonlu Logo (UKAS QMS)                            Logo 2 – Akreditasyonlu Logo (UKAS EMS) 

 

 
I S O   9 0 0 1 : 2 0 1 5 C e r t N o : xxxx                          I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5  C e r t N o : xxxx 

 
Logo 4 – Akreditasyonlu Logo (JAS-ANZ)                                  Logo 5 – Akreditasyonlu Logo (JAS-ANZ EMS) 

 

 
I S O   2 2 0 0 0 : 2 0 0 5  C e r t N o :xxxx                             OHSAS 18001: 2007  C e r t N o : xxxx 

 
Logo 6 – Akreditasyonlu Logo (JAS-ANZ FSMS)                 Logo 7 – Akreditasyonlu Logo (JAS-ANZ OHSAS) 


