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1.0 AMAÇ 

Yönetim Sistemi Sertifikası (Kalite / Çevre / Sağlık ve Güvenlik / Tıbbi Cihazlar / Bilgi Güvenliği / Enerji / Gıda 
Güvenliği) USB ve NAC tescilli marka / logo (lar) ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamak. Bu 
prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.  

2.0 KAPSAM 

Bu prosedür, tüm yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001, ISO 
22000) USB Certification kayıtları, transfer kayıtları, gözetim, entegre çoklu yönetim sistemleri ve yeniden 
belgelendirme denetimleri için geçerlidir. 

Tüm kuruluşlar USB Certification hizmetlerine erişebilir. Bu hizmetlere erişimi kısıtlayan gereksiz finansal veya 
diğer koşullar olmayacaktır. USB Certification kuruluşunun çalıştığı prosedürler ayrım gözetmeksizin 
uygulanacaktır. 

3.0 SORUMLULAR 

Sistem Belgelendirme Uzmanı / Program Yöneticisi, kuruluşa sertifika ve USB / NAC marka / logo (lar) ını 
sağlamaktan sorumlu olacaktır.  

Kuruluş, logo ve sertifikaların kullanımı ile ilgili olarak imzalanan sözleşmelerinde listelenen bu prosedüre ve 
gerekliliklere uymaktan sorumludur. 

4.0 PROSEDÜR 

4.1 ISO sertifikalı kuruluşlar, USB Certification tarafından kendilerine verilen sertifikayı görüntüleme dışında 
logo kullanamazlar. Kuruluşlar, bu prosedürde belirtilen kısıtlamalar ve yönergeler kapsamında sertifikalarının 
bir kopyasını pazarlama amacıyla tam olarak çoğaltabilirler. Bu prosedürde kullanılan marka / logo terimi, USB 
Certification ve NAC'ın marka veya logosu olarak anlaşılacaktır.  

4.2 USB belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak kuruluşa, başvurunun kapsamını, 
yerleşimi ve geçerli standartlarını detaylı bir şekilde açıklayan Yönetim Sistemleri Belgelendirme sertifikasını 
verecektir. Bu sertifika ve ilgili akreditasyon marka/logo(ları) aşağıdaki şartlara uymalıdır:  

• Kuruluş, burada listelenen gereksinimlere ve yasaklara sıkı sıkıya bağlı kalarak, istenen Sistem 
Belgelendirme Sertifikasını ve / veya promosyon malzemeleri, yazışmalar ve reklamcılık üzerindeki marka / 
logoyu yayınlama ve sergileme hakkına sahiptir. 

• Kuruluş, talep edilen Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifikasında belirtilen uygulama alanlarına kesinlikle 
dikkat edecek ve bunlara kesinlikle uyacaktır. Bunlar, sertifikanın verildiği Standart, belgelendirme 
sertifikasında belirtilen kapsam ve adrestir. Markanın / logonun ve kuruluşun belgelendirme durumuna ilişkin 
beyanlarının uygulanması, çoğaltılması veya başka şekilde kullanılması, kuruluşun başka herhangi bir 
uygulama alanı için tescilli veya sertifikalı olduğunu göstermez veya ima etmez.   

• Belgelendirme kapsamının değiştiği durumlarda reklam materyalleri değiştirilmek zorundadır. 

• Herhangi bir reklam materyali (antetli kağıtlar, kartvizitler, pazarlama-tanıtım materyalleri gibi) kuruluşun 
yönetim sisteminin başvurusunda açık bir şekilde belirtilmeli. Kuruluşun yetkilerinin, ürünlerinin veya diğer 
ticari faaliyetlerinin reklamını yapmak amacıyla yapılan reklam malzemeleri, broşürler, yayınlar, web siteleri 
veya diğer ortamlarda çoğaltılan marka / logo üzerinde hiçbir şekilde “USB ve/veya NAC'nın belgelendirdiği 
veya onayladığı ürün, süreç veya hizmet” şeklinde bir ibare olmamalıdır.(Örnek: ISO 9001 sertifikalı QMS, ISO 
9001 sertifikalı değil) 

• Marka / logo, ürünün sevkiyatı için ambalajın bir parçası olarak uygulanan kaplarda, kutularda, etiketlerde 
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veya ambalajlarda kullanılamaz. 

• Marka / logo laboratuvar test, kalibrasyon veya muayene ekipmanına uygulanamaz. Marka / logo hiçbir 
laboratuvar, test, kalibrasyon veya muayene raporuna uygulanamaz. Test, kalibrasyon veya incelemelerin 
sonuçlarına atıfta bulunan yazışmalar işareti / logoyu taşımamalıdır. 

• Marka / logo kullanımı, Yönetim Sistemi denetimlerinin her birinde incelemeye tabidir. Denetimde marka / 
logo uygulaması kullanımının hiçbir şekilde yanıltıcı bir şekilde yapılmadığını tespit edilmelidir. 

NOT: Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifikası, gözetim denetimlerinin başarıyla tamamlandığı varsayılarak üç 
yıllık bir süre için geçerlidir. 

4.3 Kuruluşa, USB ve NAC markalarını / logolarını çoğaltmak için hazır formatta resimler sağlanacaktır. NAC 
MARKA/LOGOSU USB CERTIFICATION MARKA/LOGOSU OLMADAN KULLANILAMAZ. USB Certification 
marka/logosu NAC marka/logosu olmadan kullanılabilir. 

USB / NAC Marka / Logoları çoğaltıldığında:   

• Kuruluşun adı, yerleşim yeri ve belgelendirme numarası ile bağlantılı olmalıdır; 

• Marka/logonun büyüklüğü net görülebilmeli, boyutlarında bir bozulma olmamalı ve bu boyut, NAC 
logosunun boyutunu aşmamalıdır. Akredite olmamış sertifikalar durumunda kuruluşa NAC marka / logosu 
sağlanmayacaktır. 

• Bir kuruluş, NAC akreditasyon logosunu USB Certification’ın logosundan ayrı tutarak kullanmamalıdır. 
mark/logo. The NAC marka/logosu ile USB Certification marka/logosu ile yerleşimi bitişik olmalıdır.  

4.4 Denetçi, sahip olunan Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifikası ve / veya marka / logosunun 
gerekliliklere uygun olmaması halinde, ISO 17021-1 8.3'e karşı 8.3.1 ve 8.3.2 gerekliliklerini belirten bir 
“Uygunsuzluk Raporu” düzenleyecektir. Uygunsuzluğun düzenli yönetimi ve kontrolü uygulanacaktır. 

4.5 Belgelendirme sözleşmesinin sona ermesinin ardından kuruluş Yönetim Sistemleri Belgelendirme 
Sertifikasını ya da logosunu kullanmaktan kaçınacaktır. Talep edildiğinde Sertifika USB Certification’a geri 
gönderilecektir. 

4.6 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Sertifikası, kuruluşun yasal yükümlülüklerinden muaf tutulmasına yol 
açmaz. 

5.0 KAYITLAR 

Doküman Numarası Başlık veya Açıklama 

UOF-MS-TR-4160 Uygunsuzluk Raporu 

UOF-MS-TR-4060 Yönetim Sistemi Belgelendirme Sözleşmesi 

 


