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1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, BQS logosunun ve belgelendirme sertifikasının kullanımına ilişkin
kuralların açıklanmasıdır.
2. TANIMLAR
3. UYGULAMA
3.1. Logo Kullanım Kuralları
3.1.1. BQS logosunun kullanım kurallarının anlatıldığı bu talimat, ilgili taraflarca
istenildiğinde ulaşılabilir olması amacıyla www.bqs.com.tr adresinden kamuya açık
tutulmakta ve belgelendirmeye hak kazanan kuruluşa sertifika ile birlikte gönderilmektedir.
3.1.2. BQS logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde
BQS’nin sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
3.1.3. BQS logosu, BQS tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetiminde başarılı olmuş
ve uygunluğu onaylanmış belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
3.1.4. Belgelendirilen kuruluşlar BQS logosunu; sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet
alanlarında kullanabilirler. BQS logosu, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında
kullanılamaz.
3.1.5. BQS logosu, belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya
iştiraklerde kullanılamaz.
3.1.6. BQS logosu, belgelendiriliş kuruluşun ürettiği ürünlere verilmiş bir ürün belgesi gibi
kullanılamaz.
3.1.7. BQS belgelendirme sertifikası, kuruluş bünyesinde kurulan ve uygulanan yönetim
sisteminin uygunluğunu kanıtlayan bir belgedir. Kullanılan logo sadece kuruluşun
belgelendirildiği kalite ve/veya çevre yönetim sistemini tanımlamalı, herhangi bir ürün ya da
hizmet adına düzenlenmiş belge gibi kullanılamaz.
3.1.8. BQS logosu, belgelendirilmiş kuruluşların laboratuar testleri raporları, kalibrasyon
raporları ve denetim raporları üzerinde kullanılamaz.
3.1.9. BQS 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,
 "Bu ürün, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ve/veya ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre uygunluğu belgelendirilmiş
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kuruluşumuz tarafından üretilmiştir" gibi. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses
veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir.
 Ürün Ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan
bölüm olarak kabul edilir. Tip Etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün
parçası olarak kabul edilir.
Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri
üzerinde kullanılabilir.

3.1.10. BQS logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara CD ortamında gönderilecektir. Ayrıca
BQS logosuna www.bqs.com.tr web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.
3.1.11. BQS sertifika ve logosunun belgelendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına ilişkin
kurallara uyması gerekliliği yapılan belgelendirme sözleşmesinde, müşteriye bildirilmiş,
müşterinin belirtilen kurallara uyacağını bu sözleşme ile taahhüt etmiştir.
3.1.12. 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.
3.1.13. Belgelendirilmiş kuruluş, BQS logosunu, belge süresinin dolmasının ardından eğer
belge yenileme söz konusu değilse derhal durdurmak zorundadır.
3.1.14. Belgesi askıya alınan (belgenin askıda kaldığı süre boyunca) veya geri çekilen
kuruluşlar, askıya alma veya geri çekme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde,
belgelendirmeye ilişkin BQS logolarının kullanımını, yazılı ve görsel tüm faaliyetlerini
durdurmalıdırlar.
3.1.15. BQS logosunun, logo kullanım hakkına sahip olmayan kuruluşlar tarafından
kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu durumda rolü olan tüm kişi ve
kuruluşlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır.
3.1.16. BQS tarafından logo kullanımına ilişkin uygulamaların uygunluğu, kuruluşun
belgelendirmeye hak kazanmasının ardından yapılacak gözetim ve belge yenileme
denetimlerinde kontrol edilir. Kuruluş, BQS logosunun kullanımı ile ilgili uygulamalarını
denetim ekibine göstermek zorundadır.
3.1.17. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması
veya sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
3.1.18. BQS ve Belgelendirilmiş Firma Logosu hiçbir şartla Türkak Logosundan baskın
olarak (Boyut, renk vb.) kullanılamaz.
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3.2.Türkak Markalı BQS Logoları
3.2.1. Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde
(katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), faaliyet yerinin iç duvarlarında, kapılarında
kullanılabilir. Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, bayraklarda, araçların üzerinde,
kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde, binaların dış duvarlarında ve laboratuvar
deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları üzerinde kullanılamaz.
3.2.2. TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz. TÜRKAK markasının
yanında BQS logosu mutlaka olmalıdır.
3.2.3. TÜRKAK markası yalnızca beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
3.2.4. TÜRKAK markasının rengi değiştirilemez.
3.2.5. Logo kullanımı esnasında yukardaki şartlara ek olarak R10-06 TÜRKAK Akreditasyon
Markası’ nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar
dokümanı da esas alınacaktır.
3.3. Sertifika Kullanım Kuralları
3.3.1. BQS belgelendirme sertifikası düzenlendiği tarihten itibaren yıllık gözetim
denetimlerinin de başarı ile tamamlanması neticesinde 3 yıl geçerlidir.
3.3.2. Belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme faaliyetleri kapsamında sertifika üzerinde
tanımlanmış firma bilgilerine ilişkin her türlü bilgi değişikliğini bildirmek zorundadır.
3.3.3. BQS tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, BQS belgelendirme sertifikasını belge
kapsamında yer almayan bölümler, adresler, bağlı kuruluş veya iştirakler için kullanılamaz ve
söz konusu alanlarda yayınlayamaz.
3.3.4. Sertifika, BQS bilgisi dışında her hangi bir kişi ya da kuruma devredilemez ya da
bünyesinde yayınlanamaz.
4. KAYITLAR
5. REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon
Tarihi

Revizyon
No

Madde
No

26.08.2013

01

3.2

Türkak Akreditasyon Logosu kullanım ı ile ilgili bilgiler eklendi.

30.08.2013

02

3.1.18
3.2.5

BQS Markasının baskın olarak kullanılmaması gerektiği eklendi.
Türkak Logo kullanım Talimatının esas alınacağı eklendi.

15.10.2016

03

-

Yapılan Revizyonun Açıklaması

TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Geçişi

Hazırlayan

Onaylayan

Yönetim Temsilcisi

Genel Müdür

