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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu prosedürün amacı ve kapsamı, CIS Karkont Gözetim Danışmanlık ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. logosunun 

ve Türkak Akreditasyon Markasının kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması 

durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir.  

 

Genel Müdür bu prosedürün uygulanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmalıdır. Kalite Sorumlusu bu 

prosedürün hazırlanmasından, tüm personel ise bu prosedürü uygulamaktan sorumludur.  

 

2. TANIMLAR 

 

CIS Karkont logosu: CIS Karkont Gözetim Danışmanlık ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. ’nin hukuki olarak sahip 

olduğu logosudur.   

 

Türkak Akreditasyon Markası: Türkak tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini 

göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, 

akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının 

eklenmesi ile oluşturulur. 

 

3. UYGULAMA 

 

3.1 CIS Karkont Logosu Kullanımı 

CIS Karkont logosu, siyah-beyaz olarak kullanıldığı gibi, tam renkli olarak kullanılabilir.  

    
CIS Karkont logosunun görmeyi zorlaştıracak bir arka plan üzerine konulmaması gerekir. Logoyu belirli bir alana 
sığdırmak için yeniden şekillendirmemeye dikkat edilmelidir. Orantıları doğru biçimde tutarak logo 
ölçeklendirilmelidir. Logonun her zaman tam olarak (tek parça halinde) hazırlanması gerekir.   

 
Logonun formatı aşağıdaki gibidir: 

 
 
 

 

PMS kodu: pms267 

 

CIS Karkont’tan hizmet alan müşteriler, CIS Karkont logosunu kullanabilirler, ancak alınan hizmet ile ilgili 
herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunamazlar. CIS Karkont logosunu antetli kağıtlarda, broşürlerde ve diğer 
promosyon malzemelerinde kullanabilirler. 
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3.2 Türkak Akreditasyon Markası Kullanımı 

Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası 

kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. 

 

TÜRKAK tarafından akredite edildiğinde CIS Karkont, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye 

malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü 

çalışmasında R10-06 "TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” da 

belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilir. Ancak Marka;  

a) CIS Karkont’un logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.  

b) CIS Karkont’un logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.  

 

TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, R10-06’daki tüm şartlara ilave 

olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.  

a) CIS Karkont’un akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.  

b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.  

c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.  

d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK 

Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. 

 

Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın 

Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça 

belirtilir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde 

olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunur.  

 

TÜRKAK Akreditasyon Markası, personel için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılmaz. Kartvizitler üzerinde 

CIS Karkont’un akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulmaz. Elektronik postalarda kullanılan 

imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

 

CIS Karkont üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma 

almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını alır. 

 

TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde, binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.  

TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün 

faaliyetler açıkça belirtilmelidir 

TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün 

belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.  

Akreditasyonun iptal edilmesi veya askıya alınması durumunda CIS Karkont, TÜRKAK Akreditasyon Markası 

içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durduracaktır.  

 

TÜRKAK Akreditasyon Markası muayeneye konu olan malzemenin/ürünün TÜRKAK tarafından onaylandığını 

veya üretildiğini ima edici şekilde kullanılmamalıdır.  

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/kys/getdoc/R10-06
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CIS Karkont taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak 

bir rapor hazırlamak istiyorsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların 

taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtir.  

Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, CIS 

Karkont müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlar. 

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde CIS Karkont düzenlemiş olduğu raporun kapağına veya ilk sayfasına 

aşağıdaki ifadelerden bir tanesini ekler: 

• “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları 

..................... numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla 

ilişkilidir.” 

• “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları 

TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”  

Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olmalıdır ve muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon 

kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini 

sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır. Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için 

düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmaz.  

CIS Karkont sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika 

yayımlarsa, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çeker ve müşterilerini akreditasyona atıfta 

bulunmamaları hususunda uyarır. Ayrıca, CIS Karkont benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir 

değerlendirme/risk analizi yapar, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunar ve sonuçlarını zamanında 

TÜRKAK'a gönderir. 

 

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 

- 

 

5. DAĞITIM 

 

Bu dokümanın elektronik nüshası tüm personelin erişimine açık olarak https://drive.google.com/drive/folders/ 

adresinde Gözetim Saha Klasörü yolu ile ulaşılabilecek şekilde yer almaktadır. 
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