Sertifika ve Marka Kullanımı Talimatı

A. AMAÇ
Bu talimat, NİSSERT tarafından yönetim sistemleri konusunda sertifikalandırılmış kuruluşların
SERTİFİKA ve marka kullanımına ilişkin kuralları belirler:
B. UYGULAMA:
1. NİSSERT aşağıdaki NİSSERT markalarını, kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’nün 30.03.2004
tarih ve 52689 sayılı kararı ile onaylattığı logosundan dolayı almıştır.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için;

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için;

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için;

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için;
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Seda GÜNEŞ

İlhan KOÇHİSARLI
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FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için;

2. NİSSERT ’den Sertifika almaya hak kazanan firmalar NİSSERT markası ve Sertifikasını bu Talimatta
yazan şartlara göre kullanmak zorundadır.
3. NİSSERT markası, NİSSERT tarafından sertifikalandırılmış kuruluşlar reklam amacı ile markayı
kullanabilirler.
Ancak;
a. Web sayfalarından, dokümanlarda, broşürlerde, reklamlarda… Vb. iletişim ortamlarında
sertifikaya gönderme yapılırken, NİSSERT’ in işbu talimatına uyulacaktır:
− Sertifikalandırılmanın amacı ve kapsamı dışına taşan veya yanlış anlama ve yorumlara yol
açabilecek beyanlarda bulunulamaz.
− NİSSERT markası; ürüne, hizmete, özel bir sürece veya sertifikada yazılı yönetim sistemi
ve kapsamı dışındaki sistemlerin sertifikası veya işareti olarak kullanılamaz.
− Sertifikanın askıya alınması, geri alınması veya kapsamının daraltılması gibi durumlarda;
Sertifika ve marka ile ilgili tüm reklamlarda, internet sitesinde, broşür ve tanıtıcı
kitapçıklarda gereken düzeltmeler yapılacak ve müşteri, bunun için NİSSERT’ le temas
kuracaktır.
b.

Sertifika veya marka; Akreditasyon kurumunun ve NİSSERT’ in itibarına gölge düşürecek
ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılamaz.

c.

NİSSERT markası, laboratuar test raporları, kalibrasyon veya kontrol raporları ile birlikte
kullanılamaz.

4. NİSSERT markası, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten, hiçbir şekilde, NİSSERT‘ in
sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
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5. NİSSERT marka ve sertifikası, müşterinin Sertifika kapsamında yer almayan bölümünde, bağlı
kuruluşta veya iştiraklerinde kullanılamaz.
6. NİSSERT marka ve sertifikasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda,
her türlü yasal hak NİSSERT ‘e aittir.

7. Müşterinin birden çok sertifikası var ise aşağıdaki gibi kullanabilir.
Örneğin ISO 9001:2015 ve ISO 22000:2005 Sertifikası sahibi olan bir kuruluş;

8. Bu talimat dışında marka ve sertifika kullanımı tespit edilirse eldeki mevzuata göre işlem yapılır.
Yapılacak işlem, sözleşmede (teklif ve sertifikasyon şartları) belirtilmiştir.
9. NİSSERT Sertifikası tüzel kişilere düzenlenir. Sertifika ve marka üçüncü şahıslara devredilemez.
10. NİSSERT’ den Sertifika almaya hak kazanan firmalara, NİSSERT marka “yazılımı” ve kullanım hakkı
verilir.
11. NİSSERT Markası, E-mail ya da CD ortamında müşterilere iletilir.
12. NİSSERT Markası; orantıları değiştirilerek, renkleri değiştirilerek kullanılamaz.
13. NİSSERT Markası, kullanıldığı dokümanın %50 sinden fazla yer kaplayamaz.
14. NİSSERT Markası, rengi ve yazıları ayırt edilemeyecek kadar küçültülemez.
15. Müşterilerin logosundan/markasından daha büyük kullanılamaz.
16. FSSC 22000 Sertifikalandırılmasında, FSSC Marka kullanım kurallarına uyulur. FSSC 22000 logosu,
kuruluşun basılı materyallerinde, web sayfasında ve diğer reklam materyallerinde aşağıdaki
tasarımla kullanılabilir.

Logonun siyah-beyaz kullanımına, eğer diğer tüm görüntü ve metinler de aynı renkteyse, izin
verilir. FSSC 22000 logosu ürün, etiket, ambalaj üzerinde kullanılamaz ve FSSC 22000’in bir ürünü,
hizmeti veya süreci onayladığını gösteren bir şekilde kullanılamaz. Örnek kullanım aşağıdadır;
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17. TÜRKAK Markasının kullanımı ile ilgili olarak “R10-06 TÜRKAK akreditasyon markasının TÜRKAK
tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar” dikkate alınır. Rehberin
güncel hali http://www.turkak.org.tr/ adresinden kontrol edilerek kullanılır. Bu rehberde atıfta
bulunulan TÜRKAK markaları aşağıdaki gibidir.

Hazırlayan

Onaylayan

Seda GÜNEŞ

İlhan KOÇHİSARLI

BU DOKÜMANIN HER HAKKI NİSSERT’E AİT OLUP, NİSSERT’İN YAZILI İZNİ OLMADAN ÇOĞALTILAMAZ ve DAĞITILAMAZ.

TA-20 Rev.B.02-13.04.2017

4/4

