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AMAÇ
Bu talimatın amacı, MEDCER® tarafından yürütülen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde
belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi ve/veya direktifin logolarını kullanma
esaslarını açıklamaktır.

2.0.

KAPSAM
Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını kullanma ile ilgili esasları belirler.

3.0.

SORUMLULUKLAR
MEDCER® tarafından belgelendirişmiş kuruluşlar

4.0.

TANIMLAR

5.0.

UYGULAMA
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5.1.

Yönetim Sistemi Belgelendirmede Uygulama

5.1.1.

MEDCER® tarafından belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından
sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla
yükümlüdürler.

5.1.2.

Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında, internet, doküman,
broşür ve reklam gibi iletişim ortamlarında MEDCER® logosunu kullanamaz.

5.1.3.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında, internet, doküman, broşür ve
reklam gibi iletişim ortamlarında MEDCER® logosunu kullanabilir.

5.1.4.

Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını ve
belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam işini durduracaktır. Belge kapsamı daraltıldığında
ise bütün logo kullanımını ve atfı kapsayan reklam işini veya malzemelerini bu daraltmaya
uygun şekilde revize edecektir.

5.1.5.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması, fesih
edilmesi işlemleri ve gerekli ise yasal işlem uygulanır.

5.1.6.

MEDCER® talimatları gereği MEDCER® Logoları;

5.1.6.1. Ürün üzerinde kullanılamaz.
5.1.6.2. Logo; MEDCER®’in bir ürünü belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.
HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Bu dökümanın tüm hakları MEDCER®’de saklıdır. Bu doküman MEDCER® ‘den izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü

Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi

PR012
2015-06-11
00
-

5.1.6.3. Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili
Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (Tüketici
tarafından görülen ürün ambalajı üzerinde kullanılamaz)
5.1.6.4. Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite Yönetim
Sisteminin TS EN ISO 13485:2012 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste
üretilmiştir.” şeklinde olabilir.
5.1.6.5. Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili
Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.
5.1.6.6. Kuruluşun logoyu; laboratuvar testlerine, kalibrasyon ve muayene raporlarına uygulamasına,
bu tip raporların bu bağlamdaki ürünler olarak varsayılacağı anlamı vereceği için, izin
verilmez.
5.1.6.7. Kuruluş almış olduğu belgeyi MEDCER® veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge
düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca

5.1.7.

oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyültülebilir. İhtiyaç halinde sistem
belgelendirme sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları
açışından Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi
tarafından ilgililere duyurulur.
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Müşteriler web sitesinden MEDCER® logolarına ulaşabilirler.

5.1.8.

5.2. Logoların ve MEDCER® tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı
kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C. Ankara
Mahkemelerine intikal ettirilecektir.

6.0.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.0.

REVİZYON DURUMU

Revizyon

Revizyon

Tarihi

No

HAZIRLAYAN

Revize Edilen Madde

Açıklama

ONAYLAYAN

Bu dökümanın tüm hakları MEDCER®’de saklıdır. Bu doküman MEDCER® ‘den izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

