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1.0. AMAÇ
1.0. PURPOSE

Bu talimatın amacı, AVACERT tarafından yürütülen sistem belgelendirme ve denetim belgelendirme faaliyetleri
çerçevesinde belgelenen firmalar için yönetim sistemi logoların ve belgelerin nasıl kullanılacağının anlatılmasıdır.
The purpose of this instruction is to explain how to use management system logos and documents for companies that are documented within the
framework of system certification and audit certification activities carried out by AVACERT.

2.0. KAPSAM & SORUMLULUK
2.0. SCOPE AND RESPONSIBILITY

Bu talimatın amacı, doğru boyutlarda Sistem belgelendirme Logolarının ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralların
belirlenmesidir. Onaylı tüm müşteriler sorumluluk sahibidir.
The purpose of this instruction is to establish the rules for the use of System certification Logos and documents of the correct size. All approved
customers are responsible.

3.0. TANIMLAR
3.0. DEFINITIONS

----------------4.0. UYGULAMA
4.0. APPLICATION

4.1.Genel
4.1.General

Belge almaya hak kazanan kişi veya firmalar, kullanım hakkı kazandığı logo ve belgeleri bu talimatta yazan şartlara ve
kurallara göre kullanmak zorundadır.
Persons or companies that are entitled to receive a certificate must use the logos and documents for which they have the right to use, in
accordance with the conditions and rules written in this instruction.

Logo ve belge kullanım kuralları aşağıdaki gibidir;
Logo and document usage rules are as follows;

a. AVACERT logoları, AVACERT tarafından yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam eden kişi
veya firmalar tarafından kullanılabilir. Üçüncü şahısların AVACERT logolarını izinsiz kullanması durumunda hukuki
yaptırımlar başlatılır.
b. AVACERT logoları, talep edilmesi halinde e-mail ile gönderilebilir, ayrıca logolara AVACERT web sitesinden
ulaşılabilir.
c. AVACERT logoları, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetlerden hiçbir şekilde AVACERT in sorumluluğu
olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
d. AVACERT logo ve belgeleri, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı diğer kişi veya kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz.
e. AVACERT logosu, sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
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f. Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin süresinin dolması, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında
kişi veya kuruluş derhal logo ve belgelerin kullanımını durdurmak durumundadır. Kişi veya kuruluş, geçerliliğini
yitiren orijinal belgeleri AVACERT e göndermekle yükümlüdür.
g. AVACERT sistem belgeleri tüzel kişilere düzenlenir ve tüm kullanım hakları belgenin adına düzenlediği tüzel kişiye
aittir. Belge ve logo kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez.
h.Belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlar, belge geçerliliği devam ettiği sürece, bu talimat şartlarına ve kurallarına
uymakla yükümlüdür.
i. AVACERT logo ve belgesinin yanıltıcı ve/veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal
hak AVACERT’ a aittir. AVACERT, yasal takibat açma hakkını her zaman saklı tutar.
j. Bu talimat dışında bir logo kullanımı tespit edilirse belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi işlemleri uygulanır ve
yasal mevzuata göre işlem başlatılır.
k. AVACERT, kişi veya kuruluşların logo ve belge kullanımlarının kontrolünü, planlı denetimlerde ve alınacak şikayet
ve itirazlarda yapar. Kişi veya kuruluşlar logo ve belgelerin kullanım alanlarını denetçilere veya kontrollerle
göstermek zorundadır.
l. AVACERT logoları,
Aynı doküman üzerinde çok sayıda çoğaltılarak kullanılamaz.
• Orantısız şekilde kullanılmaz.
• Tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır.
• Boyu en az 15 mm olacak şekilde kullanılmalıdır.
• Orijinal renklerinde veya siyah-beyaz kullanılmalıdır.
• Kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz.
• Bu talimat dışında farklı bir logo kullanımının gerekli olması durumunda, Belgelendirme Müdürlüğü’nden onay
alınmalıdır.
m. AVACERT, bu talimatta belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kişi veya
kuruluşlar, bu talimatın güncel versiyonunu AVACERT web sitesinden sürekli takip etmek ve uygulamakla
yükümlüdür.
o. AVACERT ile ticari ilişkiye giren her kişi veya kuruluş bu talimatta belirtilen ve belirtilmeyen kanuni şartları kabul
etmiş sayılır.
p. Belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini
değiştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
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r. Belgelendirilmiş kuruluş, yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, AVACERT’in bir ürünü (hizmet dâhil) veya
prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin vermemesini sağlamalıdır.
s. Belgelendirilmiş kuruluş almış olduğu belgeyi AVACERT’in veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek
ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmamasını sağlamalıdır.
a. AVACERT logos can be used by individuals or companies that have been successful in the audits conducted by AVACERT and whose document
validity continues. In case of unauthorized use of AVACERT logos by third parties, legal sanctions are initiated.
b. AVACERT logos can be sent by e-mail upon request, and the logos can also be accessed from the AVACERT website.
c. AVACERT logos cannot be used in a way that would imply that AVACERT is responsible for the content of the documents used or related
activities.
d. AVACERT logos and documents cannot be used in departments, affiliated persons or organizations or affiliates that are not covered by the
document
e. The AVACERT logo can only be used within the scope of the document.
f. In case of cancellation of the contract, expiry of the certificate, suspension or cancellation of the certificate, the person or organization must
immediately stop the use of the logo and documents. The person or organization is obliged to send the original documents that have lost their
validity to AVACERT.
g. AVACERT system documents are issued to legal entities and all usage rights belong to the legal entity on whose behalf the document is issued.
The right to use documents and logos cannot be transferred to third parties.
h. Documented persons or organizations are obliged to comply with the terms and rules of this instruction as long as the validity of the document
continues.
I. In case of misleading and/or inappropriate use of the AVACERT logo and document, all legal rights belong to AVACERT. AVACERT reserves the
right to initiate legal proceedings at any time.
j. If a logo use other than this instruction is detected, suspension and cancellation of the document will be implemented and action will be initiated
in accordance with the legal regulations.
k. AVACERT controls the logo and document use of individuals or organizations in planned audits and complaints and objections to be received.
Persons or organizations must show the areas of use of logos and documents to auditors or controls.
l. AVACERT logos,
It cannot be used by multiple copies on the same document.
• It is not used disproportionately.
• It should be of such a size that all its features can be seen in detail.
• It should be used with a minimum length of 15 mm.
• It should be used in original colors or black and white.
• It cannot occupy more than half of the document it is used in.
• If it is necessary to use a different logo other than this instruction, approval must be obtained from the Certification Department.
m. AVACERT reserves the right to change the conditions specified in this instruction without prior notice. Persons or organizations are obliged to
constantly follow and implement the current version of this instruction on the AVACERT website.
o. Every person or organization that enters into a commercial relationship with AVACERT is deemed to have accepted the legal terms specified and
unspecified in this instruction.
p. The certified body is obliged to ensure that all advertising materials are changed accordingly when the scope of certification is narrowed.
r. The certified body should ensure that the certification of its management system does not allow AVACERT to be used in a way that gives the
impression that it certifies a product (including a service) or process.
s. The certified body must ensure that it does not use the certificate it has received in a way that will discredit AVACERT or the certification system
and lose public trust.

4.2. Logo Ve Belge Kullanımları
4.2. Uses of Logos and Documents

Belgelendirme logo ve belge kullanımları için kurallar aşağıdaki gibidir:
AVACERT belgelendirme logoları;
• Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
• Ürünlerin birincil ambalajları üzerinde kullanılamaz.
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• Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ve son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen dış ambalajlarda, belgenin ürüne
değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ve açıklama ile birlikte kullanılabilir. (Örneğin; “Bu ürün,
AVACERT tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre belgelendirilen A firmasında [firma adı
mutlaka belirtilecek] üretilmiştir” seklinde açık bir ifade olabilir.)
Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Örneğin; pet
şişe sularının üzerindeki markalarını taşıyan etiket üzerinde logo kullanımı uygundur. Direkt olarak pet şişe plastiğinin
üzerine basımı uygun değildir. Yani logo baskısı yapılan etiket üründen ayrıldığından ürünün özellikleri bozulmuyor
ise, kullanıma uygundur.
Logo kullanımında ürün üzerinde aşağıdakiler olması şartı ile uygundur;
Belgelendirilmiş müşterinin tanımı ( adı veya markası)
Yönetim sisteminin tipi (kalite, çevre,ggys gibi) ve uygulanan standart olmalıdır.
Örnek:A firması ürünlerinin 2. Ambalajının üzerine” Firmamız AVACERT Belgelendirme tarafından ISO 9001:2015
kalite yönetim sisteminde belgelendirilmiştir.”
Bu beyan, belgenin yönetim sistemine verildiği anlamına gelir; '' Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 / ISO 14001
/ ISO 22000 /ISO 27001 / ISO 45001 / ISO 50001 standardına uygun belgeli tesiste üretilmektedir.
• Reklam amaçlı olan yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir. (Örneğin; antet, faturalar, kartvizitler ve diğer kağıt
kullanımı gerektiren malzemeler)
• AVACERT tarafından belgelendirmesinin geri çekilmesi veya askıya alınması üzerine belgelendirmeye olan bir atfı
kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurulması için müşteri uyarılır.
Firmanın laboratuvar testleri, kalibrasyon ve muayene raporlarında uygulanmasına izin verilmemektedir, çünkü
belgelendirilmenin ürün anlamında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Organizasyon, belgeyi, itiraz etmemek ve halkın AVACERT belgesine olan güvenini kaybetmemek için kullanmaz.
Akreditasyon işareti, AVACERT logosu ile birlikte kullanılmalıdır.
AVACERT'den belgeli müşteri akreditasyon işaretini kullanmak istiyorsa,
Aşağıdaki koşullar. Bu koşullar, sözleşme aşamasında ek olarak müşterilere duyurulur.
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Kuruluşumuz müşteri kuruluşlardan;
a) İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken
kuruluşumuz şartlarına uymalarını,
b) Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyan yapılmamasını veya buna müsaade edilmemesini,
c) Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanılmamasını veya kullanımına
müsaade edilmemesini,
d) Kuruluşumuz tarafından belgelendirilmesinin geri çekilmesi veya iptal edilmesi üzerine belgelendirmeye olan bir
atfı kapsayan bütün reklam işini durdurmasını,
e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirmesini,
f) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasını kuruluşumuzun bir ürün, proses veya hizmeti sertifikalandırdığı
imasını verecek şekilde kullanılmasına izin verilmemesini,
g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere uygulandığını ima etmemesini,
h) Belgelendirmesini kuruluşumuza veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini
kaybettirecek tarzda kullanılmamasını istemektedir.
AVACERT gerekli mülkiyet kontrollerini yapmakta ve belgelendirme statüsüne olan yanlış atıfları veya belgelendirme
markalarını veya tetkik raporlarının yanıltıcı kullanımını tanımlamak ve idare etmek için uygun olan faaliyetleri
yürütmektedir.
* AVACERT logoları aşağıdaki gibi kullanılabilir.
• Ticari yayınlarda ve broşürlerde kullanılabilir. (Örneğin, antetli kağıt, faturalar, kartvizitler ve kağıt kullanımı
gerektiren diğer malzemeler)
The rules for the use of certification logos and documents are as follows:
AVACERT certification logos;
• It cannot be used as a product certificate.
• It cannot be used on the primary packaging of the products.
• It can be used with a statement and explanation stating that the document belongs to the management system, not the product, in the outer
packaging used for the transportation of the products and which are not thought to reach the end user. (For example, it can be a clear statement
as "This product was produced in company A [company name must be specified] which is certified by AVACERT according to ISO 9001: 2015
Quality Management System standard".)
Product packaging is considered the part that leaves without the product being disassembled or damaged. For example; It is appropriate to use
the logo on the label bearing the brands on the pet bottle waters. It is not suitable to print directly on pet bottle plastic. In other words, since the
label on which the logo is printed is separated from the product, if the characteristics of the product do not deteriorate, it is suitable for use.
It is appropriate to use the logo, provided that the following are on the product;
Identification of the certified customer (name or brand)
It should be the type of management system (such as quality, environment, ggys) and the standard applied.
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Example: On the 2nd packaging of company A's products, "Our company has been certified in ISO 9001: 2015 quality management system by
AVACERT Certification."

This declaration means that the document has been given to the management system; '' This product is produced in a certified facility in
accordance with the quality management system ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 22000 / ISO 27001 / ISO 45001 / ISO 50001.
• It can be used in publications or brochures for advertising purposes. (For example; letterhead, invoices, business cards and other paper-requiring
materials)
• Upon withdrawal or suspension of certification by AVACERT, the client is warned to stop all advertising activities involving a reference to
certification.
It is not allowed to be applied in the laboratory tests, calibration and inspection reports of the company, because it is understood that the
certification is made in the sense of the product.
The organization does not use the document in order not to object and not to lose the public's trust in the AVACERT document.
The accreditation mark must be used with the AVACERT logo.
If the customer certified from AVACERT wants to use the accreditation mark, the following conditions. These conditions are additionally
announced to customers at the contract stage.
Our organization is one of the customer organizations;
a) To comply with the requirements of our organization when referring to the certification status in communication media such as the Internet,
documents, brochures or advertisements,
b) No misleading statements regarding its certification are made or allowed,
c) Not to use the certification document and any part of it in a misleading manner or not to allow its use,
d) To cease all advertising work, which includes a reference to certification, upon the withdrawal or cancellation of its certification by our
organization,
e) When the scope of certification is narrowed, it changes all advertising materials accordingly,
f) Certification of the management system is not allowed to be used to imply that our organization certifies a product, process or service,
g) Certification does not imply that it is applied to activities and addresses outside the scope of certification,
h) It wants its certification not to be used in a way that will cast a shadow on the reputation of our organization or the certification system and
lose public trust.
AVACERT carries out the necessary property controls and takes appropriate actions to identify and manage misrepresentations of certification
status or misleading use of certification marks or audit reports.
* AVACERT logos can be used as follows.
• Can be used in commercial publications and brochures. (For example, letterhead, receipts, business cards, and other materials that require the
use of paper)
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