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REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU 

Rev. No. 
 

Revizyon Gerekçesi Tarih 
 

01 
Prosedürde geçen, akreditasyon Logosu ifadeleri, akreditasyon 
markası olarak değiĢtirilmiĢtir. 

12.06.2017 

02 
 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçtiği ifadelerin  Tarım 
ve Orman Bakanlığı olarak revize edilmesi 

31.01.2019 
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1. AMAÇ VE KAPSAM  
Bu prosedürün amacı, KAYOS’ tan hizmet alan birey veya kuruluĢların; KAYOS’ un logo ve belgelerini 

(sertifkalarını) , akreditasyon kuruluĢu logosu ve organik ürün logolarını yanlıĢ anlamaya meydan vermeyecek 
Ģekilde kullanılmasının sağlanması için, logo ve belgelerinin kullanımına iliĢkin kuralları belirlemektir.  

 
2. KAPSAM                             

             Bu doküman KAYOS belge ve logosu ile akreditasyon kuruluĢu logolarının kullanımı ile ilgili kuralları 

             kapsamaktadır. Bu kurallar müteĢebbis ile yapılan sözleĢmenin bir parçasıdır ve bağlayıcıdır. 
 

3. SORUMLULUKLAR 

              Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Kalite Yönetim Temsilcisi, Kontrolör ve Sertifiker sorumludur.  
                  

                 4. UYGULAMA 
 

4.1. KAYOS LOGOSUNU ÖZGÜN BOYUTU VE GRAFİK ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
4.1.1.KAYOS Logosunun özgün boyutu: 

Yükseklik 6,00 cm 
Genislik 6,00 cm 

 

4.1.2. KAYOS Logosunun Grafik Özellikleri: 
KAYOS Logosunda TURUNCU,YEġĠL,SĠYAH,BEYAZ olmak üzere dört renk kullanılır. Logonun renkli 

kullanılamaması durumunda siyah, beyaz olarak da kullanılabilir. Renkli zemine baskı yapılacak ise, seçim 
zemin rengine uygun olmalıdır. 

                 

4.2. Logo Kullanımının Onaylanması 
MüĢteriler/müteĢebbisler, KAYOS belge ve logosu ile akreditasyon kuruluĢu ve organik ürün logolarının 

kullanımı için aĢağıda belirtilen Ģartları sağlamalıdır. 
 

                  4.2.1 KAYOS Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti logo ve belgesinin 
                  kullanımı için sağlanacak şartlar;  

 KAYOS Logosu tarafımızdan yapılan denetimlerde baĢarılı olmuĢ ve belge geçerliliği devam eden kiĢi  

 veya kuruluĢlar tarafından kullanılabilir.  
    

KAYOS logo ve belgesi sadece denetimi yapılan ürün, firma ve üretim alanı için kullanılabilir. Belge 
 kapsamında yer almayan ürün, diğer kiĢi ve kuruluĢlar tarafından kullanılamaz. 
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Belge almaya hak kazanmıĢ firmalara ilgili logo örneği KAYOS tarafından gönderilir. Kayos Uluslararası 
Sertifikasyon ve Denetim Hizm. Ltd. ġti. logosu (gönderilen logo örneği) düzgün bir Ģekilde küçültülüp 

büyültülebilir fakat yazılar açıkça görülebilecek boyutta ve orijinal renkte olmalıdır (fotokopilerde siyah- beyaz 
olarak kullanılabilir. ) 

 
KuruluĢ bu logoyu kullanmadan önce, her farklı kullanım sekli için, kullanacağı yeri görsel olarak tanımlayan 

bir dokümanla (grafik çalıĢması, örnek, resim vb.) KAYOS ’ a baĢvuracaktır. 

 
KuruluĢ, bu logoyu orantısız Ģekilde kullanamaz, logo kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz. 

 
Belgenin üzerinde, içeriğinde veya formatında bir değiĢiklik yapılmadan ekleri ile birlikte ticari amaçla,  

reklam veya tanıtım amacıyla, ürünün ilgili olduğu kriterlere uygun olarak üretildiğini, beyan ederek 

kullanılabilir (Ör: Organik Tarım kriterlerine uygun olarak üretildiğini) 
 

Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını baĢkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü 
bozulmadan, yanlıĢ anlamaya mahal vermeyecek Ģekilde, belgenin üzerinde, içeriğinde veya formatında bir 

değiĢiklik yapılmadan ekleri ile birlikte çoğaltılarak kullanılabilir 
 

Logo ve belgeler ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek baĢına Kayos Uluslararası Sertifikasyon ve 

Denetim Hizm.Ltd.ġti.’nin sorumlu olduğu anlamı çıkacak Ģekilde kullanılamaz, Kayos bu konuda hiçbir 
sorumluluk kabul etmez.  

 
SözleĢmenin iptal edilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin süresinin dolması veya belgenin iptali gibi 

durumlarda kiĢi veya kuruluĢ derhal Kayos Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizm.Ltd.ġti.. logosunun ve 

belgenin kullanımını durdurmalıdır.   
 

Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme dokümanları ve 
belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzemelerinin kullanımı da durdurulmalıdır. 

 

Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan Ģekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda her türlü yasal 
hak Kayos Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizm.Ltd.ġti..’ ye aittir. Bu durumlarda belgenin iptal 

edilmesi, askıya alınması iĢlemleri uygulanır. 
 

Kayos Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizm.Ltd.ġti.’ nin ticari iliĢkide bulunduğu her kiĢi veya kuruluĢ 
bu talimatta belirtilen kanuni Ģartları kabul etmiĢ sayılır.  

 

4.2.2. AKREDİTASYON KURULUŞU MARKASI VE ORGANİK ÜRÜN LOGOLARININ KULLANIM 
ŞARTLARI; 

KAYOS’ tan hizmet alan müteĢebbisler KAYOS’ un logo ve belgelerinin (sertifkalarının) kullanımında 4.2.1 
maddede anlatılan koĢulları sağlarken , akreditasyon kuruluĢunun markasının kullanımında, Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) tarafından yayınlanan “R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından 

Akredite EdilmiĢ KuruluĢlarca Kullanılmasına ĠliĢkin ġartları, 
 

Organik ürün logosunun kullanımında ise, Tarım ve Orman Bakanlığı, mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ nın yayınladığı ORGANĠK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠĞĠN  

Organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve satanlara iliĢkin Ek-10’unda yer alan Ģartları 
karĢılamak zorundadır. 

 

Kayos, Akreditasyon kuruluĢunun logosunun kullanım Ģartlarını TL.13.01 TÜRKAK Akreditasyon Markası  
Kullanma Talimatı ve Organik ürün logosunun kullanım Ģartlarını TL.13.02 için Organik Ürünlerde  Logo 

Kullanım Talimatlarında açıklamıĢtır.   
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               4.3. KAYOS LOGOSUNUN KULLANIMI 

                 Logo daima sertifikasyon organının referansıyla birlikte kullanılmalıdır, KAYOS Logosu KAYOS’ un manevi 
                 Ģahsiyetini zedeleyecek Ģekilde kullanılamaz, KAYOS Logosu sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve 

                 adreslerle ilgili olarak kullanılabilir, KAYOS Logosunun boyut olarak izin verilenlerin dıĢında hiçbir değiĢiklik  
                 yapılmadıkça ürün ve son tüketiciye kadar ulaĢan ürün ambalajlarında kullanılabilir. 

 

                  MüĢteriler/MüteĢebbisler, KAYOS Logosunu Hammadde, Yarı Mamul veya ĠĢlenmiĢ Mamuller üzerinde 
                  KAYOS’ u tanıtma amacı ile kitapçık veya broĢürler üzerinde KAYOS’ in düzenlemiĢ olduğu sertifikalar  

                  üzerinde, Gazete ve dergi ilanlarında, Web sayfalarında kullanılabilir. 
 

4.4.KAYOS Logosu aşağıda belirtilen yer ve şekillerde kullanılamaz 

 Sertifikasyon kapsamında olmayan faaliyetler ve adreslerde 

 Aldatma amacı taĢıyan yerlerde 

 Pazarlama amaçlı hediyeler üzerinde 

 Araçlar üzerinde 

 Firma tabelaları üzerinde 

 Kartvizit, irsaliye, fatura, sipariĢ formu, zarf vb. evraklar üzerinde  

 Logo ve belgeler ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek baĢına KAYOS ’un 

    sorumlu olduğu anlamı çıkacak Ģekilde kullanılamaz.  
 

 4.5.KAYOS Logo  
KAYOS, gözetim, ara veya takip denetimlerinde, ilgili yönetmeliklerin yanı sıra bu prosedürde anlatılan 

kurallara uygunluğu da denetler. Denetimlerde veya farklı ortamlarda, kurulusun logoyu izin verilenden 
farklı Ģekilde kullandığının saptanması durumunda, KAYOS bunu uygunsuzluk olarak kabul edip kuruluĢa 

yazılı olarak bildirecektir. 

 
Konu ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin baĢlamaması durumunda KAYOS belgenin iptali yoluna 

gidebilecek ve gerekiyorsa yasal önlem alacaktır. 
 

 KAYOS tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kuruluĢ belgelendirme dokümanları ve    

 belgelendirmeye atıfta bulunan KAYOS Logosunu, içeren doküman veya tanıtım malzemelerinin yayım  
ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. 

 
5. SORUMLULUKLAR 

 KAYOS müteĢebbislere/ müĢterilere hazır halde logoların sağlanmasından sorumludur. 

 MüteĢebbisler / müĢteriler bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur. 

 Genel Müdür bu prosedüre aykırı hareket eden müteĢebbisler için gerekli yaptırımları baĢlatmaktan 

ve sürdürmekten sorumludur. 
 

 

 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR/FORMLAR  
     PR.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü 

     TL.13.01 TÜRKAK Akreditasyon Markası Kullanma Talimatı  
TL.13.02 Organik Ürünlerde  Logo Kullanım Talimatı  

F.07.01-DÜZELTĠCĠ  ÖNLEYĠCĠ ĠġLEM TALEBĠ FORMU 

 
 

            Ref: -TR 27676/2010, Organik tarımın esasları ve uygulanmasına iliĢkin yönetmeliği Ek-10 
       - TÜRKAK  tarafından yayınlanan  “R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından 

         Akredite EdilmiĢ KuruluĢlarca Kullanılmasına ĠliĢkin ġartlar” doküman. 


