LOGO KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ
AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yürütülen muayene faaliyetleri çerçevesinde muayene
hizmeti verilen kuruluşların ilgili ürüne uygun AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş. logolarının
kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde uygulanacak faaliyetleri açıklamaktır.
2. UYGULAMA
2.1-Logo kullanımı:
-Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını
ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir
şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz.
-AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş tarafından ürün muayenelerinde üzerine sadece muayene tarihi,
proje numarası ve bir sonraki muayene tarihi vurulacak şekilde muayene etiketi vurulur.
-TÜRKAK akreditasyon Markası, AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş logosu ile birlikte kullanılmak
zorundadır. Hiçbir şekilde yalnız başına kullanılamaz. Kullanım şekli aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.
AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKAK Akreditasyonlu Muayene Logosu

-TÜRKAK akreditasyon markası, AYK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ A.Ş’ ye ait, tanıtım/reklam
materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde
kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

-Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi
(kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ ın onayını
almalıdır.
- Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde TÜRKAK R10.06 rehberinde belirtilen şartlara
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uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK
Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
-TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK’ ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya
önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
-TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ ın
sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
- Akredite muayene kuruluşlarına verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir
malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek
biçimde de kullanılmamalıdır.
-TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren
muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.
-TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her
tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.
-TÜRKAK Akreditasyon Markası, hiçbir akredite sonuç içermeyen test raporlarında
kullanılmamalıdır. Bu gibi raporlarda akreditasyona ilişkin hiçbir atıf yapılmamalıdır.
-Akreditasyon
kapsamında
olmayan
muayene
faaliyetleri
sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmamalıdır.

için

düzenlenen

2.3 İlgili Dokumanlar:

R10.06 Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca
Kullanılmasına İlişkin Şartlar
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