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ASB.TL.05 LOGO KULLANIM TALİMATI
1.AMAÇ
Bu talimat ASB tarafından belgelendirilmiş olan kuruluşların ASB sistem belgelendirme
logolarının kullanılmasına yönelik metotların açıklanmasını sağlamak amacıyla
oluşturulmuştur..
2. TANIMLAR
--3. İLGİLİ DOKÜMANLAR
TÜRKAK

R.10.06

JAS-ANZ

Akreditasyon Logosu Kullanımı Prosedür 3

4.UYGULAMA

Türk Patent Enstitüsünün 31.12.2008 tarih ve 2008/74760 nolu başvuru numarası ile koruma
altına alınan ASB ‘ ye ait sistem belgelendirme logoları, ASB tarafından yapılan Aşama 2
denetiminde başarılı olmuş ve belge almaya hak kazanmış
kuruluşlar tarafından
kullanılabilir.
Belge almaya hak kazanmış kuruluşlar bu talimatla birlikte TÜRKAK / JAS-ANZ’ın logo
kullanım talimatına (Bakınız: http://www.turkak.org.tr/ / R10.06- TÜRKAK / JAS-ANZ
Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK / JAS-ANZ Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar
Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar - JAS-ANZ
Akreditasyon Logosu Kullanımı
Prosedür 3) veya uymak zorundadır.Bunun yanında TÜRKAK / JAS-ANZ akreditasyon
markası tek başına kullanılamaz.

HAZIRLAYAN

ASB.FR.01 REV.00

ONAYLAYAN

Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.
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Ayrıca JAS-ANZ dan belge almış olan müşteri kuruluşların sertifikaları düzenlenirken ve
ASB nin bütün basılı evraklarında ve web sitesinde akreditasyon logosu ile birlikte ’’
www.jas-anz.org/register ’’ ibaresi kullanılır.
ASB tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu
kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış kuruluşlara ASB logo kullanım
talimatı ve logolar cd ortamında teslim edilir veya ASB web sitesinden indirerek kullanmaları
sağlanır.
ASB logo ve belgesi, belge almaya hak kazanmış kuruluşlar tarafından belge kapsamında yer
almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
ASB Logosu;
 Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
 Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu
içerisinde olabilir.)
 Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne
değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
 Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri
üzerinde kullanılabilir.
ASB Logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
- ASB logoları açıklama yapılarak veya yapılmadan hiçbir surette ürün üzerinde
kullanılamaz.Ürün; elle tutulur, somut bir ürün veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde
, Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu şeklinde olabilir.
- Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde ( son kullanıcıya ulaşmadığı
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düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.) açıklama olmadan
kullanılamaz.Ancak belgenin ürün değil yönetim sistemine ait olduğuna ilişkin bir ifade
kullanılarak ambalaj üzerinde kullanılabilir.
( Açıklama örneği : "Bu ürün, kalite yönetim sistemi ……………….. standardına göre
belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.)
- Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde bu talimatda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla
kullanılabilir.
ASB logosu, web sitesinde yayımlandığı şekliyle kullanılabilir.
ASB ’den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK / JAS-ANZ Akreditasyon Markasını eğer alınan
belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde
kullanabilir. TÜRKAK / JAS-ANZ Akreditasyon Markası, ASB logosu olmaksızın tek
başına kullanılamaz.
“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş
ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri,
dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon
malzemeleri için de geçerlidir.
TÜRKAK / JAS-ANZ Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
TÜRKAK / JAS-ANZ Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde
kullanılmamalıdır.
TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamımdaki belgelendirme, deney,
kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ın sorumluluğu üstüne aldığını ima
edecek şekilde kullanılmamalıdır.
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TÜRKAK Akreditasyon Markası kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde
kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası ilişkin hiçbir atıfta
bulunulamaz.
Belge süresinin dolması, belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi
halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece
bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit
edilirse kuruluşla ASB arasında yapılan sözleşmeye göre belgenin askıya alınması veya
sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri yapılır.

REVİZYON BİLGİLERİ
Rev. No
01
02
03
04

Revizyon
Tarihi
03.02.2009
01.10.2010
25.04.2014
29.12.2014

Revizyon Açıklaması
TPE konusunda ekleme yapıldı.
Logo değiştirildi.
JAS-ANZ logo kullanımına ilişkin notlar ilave edildi.
TÜRKAK R.10.06 kullanımına ilişkin notlar ilave edildi.
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