LOGO KULLANMA TALİMATI
1–AMAÇ:
Bu talimatın amacı; sistem belgelendirme, muayene hizmetlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, personel
belgelendirme vb. konular kapsamında kullanılacak logoların kullanımına ilişkin uyulması gereken kuralları
açıklamaktır. Bu kurallar belge/sertifika verilen kuruluşları kapsar.
2–UYGULAMA DETAYI:
Logo kullanmaya hak kazanmış kuruluşlar, aşağıda belirtilen kurallara ve Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK)
logo kullanım
TÜRKAK

talimatında belirtilen şartlara

Akreditasyon

Markası’nın

(http://www.turkak.org.tr/online/kys.asp?doc_group=6

TÜRKAK

Tarafından

Akredite

Edilmiş

Kuruluşlar

(R10.06)

Tarafından

Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymakla yükümlüdür.
Logo Kullanım Kuralları:
Belgelendirme;
1. Yönetim sistemi sertifikası denetimlerin (ilk belgelendirme, gözetim vb.) başarı ile sonuçlanması koşulu ile üç
yıl için geçerlidir. Logolar belgenin geçerli olduğu sürece kullanılabilir.
2. Müşteri sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için logoyu kullanmalıdır.
3. Artıbel Logo; promosyon malzemeleri, yazışma evrakları, fatura, irsaliye, kartvizitler, web sitesi, e mail,
posterler, video, tv reklamlarında bu talimatta belirtilen kurallara bağlı kalarak kullanılabilir.
4. Artıbel markaları bayrakların ve binaların üzerinde kullanılabilir.
5.

Artıbel markası belgelendirilmiş kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında kullanılabilir.

6.

Belgelendirilmiş kuruluş artıbel markası ile beraber kendi logosunu kullanabilme hakkına sahiptir.

7. Artıbel markası tercihen orijinal renklerinde kullanılmalıdır. Ancak belgelendirilmiş kuruluşun logosuna uygun
renklerde de kullanılabilir. Ancak TURKAK markasının renginde değişiklik yapılamaz.
8. En x boy oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya küçültülebilir.
9. Sistem belgelendirilmesi ile ilgili logolar ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde
kullanılmamalıdır. (“ürün” ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün ya da ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan
bir ürün anlamına gelebilir.)
10. Ürün birincil ambalajı üzerinde logolar bulunamaz ya da yönetim sistemi belgesine referans verilemez. 2.
ambalaj (koli vb.) üzerinde gerekli açıklamalarla kullanım mümkündür. (Örnek: ISO 9001:2008 belgeli ABC
kuruluşunun tesislerinde üretilmiştir.)
11. Belgelendirilen standart Artıbel markasının içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmalıdır. Belgelendirilen standart
numarası olmadan marka kullanılamaz.
12. Logolar muayene raporları üzerinde kullanılamaz.
13. Şirket araçları üzerinde kullanılamaz.
14. Belgenin askıya alınmasında, iptalinde veya şirketimiz ile kuruluş arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında,
logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır.
15. Logonun kötü amaçlar için kullanımı söz konusu olduğunda artıbel logo kullanımının geri çekilmesini
gerektiğinde hukuki işlemleri içeren adımları başlatacaktır. Bu madde şirketimiz ile sözleşme yapmamış tarafların
logoyu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.
16. Müşteri ara denetimler sırasında artıbel denetçilerine logoların kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek
zorundadır.
17. Artıbel’ den belgelendirilmiş olan kuruluşlar TURKAK akreditasyon markasını kullanmak istediklerinde, markayı
tek başına kullanmamalıdır. Aşağıda gösterildiği şekilde kullanılmalıdır.
18. Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine logolar konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını
ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde
TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz. Artıbel tarafından ürün muayenelerinde muayene tarihi, sözleşme
numarası ve bir sonraki muayene tarihini vb. içeren muayene etiketi kullanılır.
19. Belgelendirilen kuruluş kullanım hakkı kazandığı belge dışında başka logoları kullanamaz.
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20. Ürün belgelendirme kapsamındaki logolar ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak kullanılacaktır.
Ürün belgelendirme logoları ürün üzerinde kullanılabilir.

ARTIBEL LOGO

Onay: Genel Müdür

TURKAK ONAYLI LOGO
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CE İşareti;
4. “CE” Işaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması
“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:
a) İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını
öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün
gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
b) Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda,
ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı
tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve
imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik
düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
c)“CE” işareti;
1) Ek-1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve
büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti
edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere
görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
ç) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
d) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
e) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan
onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi
veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
f) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer
işaretler de yer alabilir.
g) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler
konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını
bozmayacak şekilde konulabilir.
ğ) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde
kullanılamaz.
EK-1 CE İŞARETİ
1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

2.
Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm
ebadında olur.
Not: 4. “CE” Işaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması başlığı altında verilen bilgiler, 23 Şubat 2012
PERŞEMBE tarihli Resmî Gazete, Sayı: 28213 - “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ' nden alınmıştır. İmalatçı ürüne
hangi modül kapsamında CE işaretini ve onaylanmış kimlik numarasını iliştirmesine yönelik kurallar aynı
yönetmelikte tanımlanmıştır ve Artıbel tarafından uygulanmaktadır.
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