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Marka kullanmaya hak kazanmış Organizasyonlar, aşağıda belirtilen ISO 17021-1 standardının 
kurallarına ve TÜRKAK’ın logo kullanım rehberine uymak zorundadır. (www.turkak.org.tr Rehber: R10.06-TÜRKAK 
Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)  
 
Marka’nın yanlış kullanımı halinde TTK Organizasyon’dan düzeltme ve düzeltici faaliyet isteyebilir, 
başlatma ve gerekli hallerde belgelendirmenin askıya alınması, belgenin geri çekilmesi, ihlalin 
yayımlanması ve gerektiğinde yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir. 
 
Kullanım şartları : 
 
� Akreditasyon ve/veya belgelendirme markası ürün üzerinde, ürün belgelendirme anlamına geleceğinden 

kullanılamaz. 
 
� Marka, deney, kalibrasyon veya muayene rapor ve sertifikalarında kullanılamaz. 
 
� Ürün ambalajı üzerinde belgelendirmeye ilişkin ifade aşağıdaki şartlar dahilinde yer alabilir.   
 

-Ürün ambalajlama, ürünün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölümüdür. 
-Verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir.  
-Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir.  
-İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfade’de 
aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır: 

 
* Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), 
* Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard, 
* Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu bilgisi 

 
� Marka veya destekleyen metinde, neyin belgelendirildiği ve belgelendirmeyi hangi belgelendirme 

kuruluşunun yaptığına dair bir muğlaklık olmamalıdır. 
 
� Belge kapsamı dışındaki faaliyetlerin de belgelendirildiği imasının yapılamaz. 

 

� Marka TÜV Teknik tarafından iletilen şekilde kullanılabilir. Marka‘da herhangi bir tahrifat ve Marka‘nın 
formatında herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

 
� Organizasyonlar, TÜV Teknik Kontrol‘e kuruluşuna ait Akreditasyon Kurumu Logosunu kesinlikle kullanılamaz 

(TÜRKAK, IAF v.b.) 
 
� Belgenin askıya alınması durumunda askı süresince  belge ve marka kullanılamaz.  
 
� Belgenin geri çekilmesi durumunda geri çekildiği tarihten itibaren belge ve marka kullanılamaz 
 
� Marka, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerin de belgelendirildiği imasının anlaşılacağı şekilde kullanılamaz. 
 
� Belgelendirmenin kapsamı daraltığında marka kapsamı daraltılan kapsam ile ilgili reklam malzemelerinde 

kullanılamaz. 
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� Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. 
 
� Belgelendirmeye ilişkin (kapsam, geçerlilik v.b. konularda) yanıltıcı beyanda bulunulamaz. 

� Yönetim sisteminin belgelendirilmesinin, bir ürünü veya prosesi belgelendirildiğini ima edecek şekilde 

kullanılmaması,  

� TTK’nin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik belgenin kullanılamaz. 

� Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanılamaz veya kullanılmasına 

müsaade edilemez. 

 

Yukarıda belirtilen şartlar, internet, broşür, reklam gibi iletişim ortamlarındaki beyanlarda da geçerlidir.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


