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1.0 AMAÇ
Kuruluşların , ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından
belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C – TS EN ISO 9001:2000 / TS EN
ISO 9001:2008 ve TÜRKAK akreditasyon Markalarının kullanım kurallarının
belirlenmesini amaçlar ve kapsar.
2.0 SORUMLULAR
• Sistem Belgelendirme Bölüm Müdürü, BEC belgeli kuruluşları
3.0 TALİMAT
• BEC SİSTEM BELGELENDİRME MARKASI : BEC tarafından belgelendirilmiş
kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı sistem belgelendirme
sembolüdür. BEC Markası, BEC logosunun içinde belgelendirmeye konu olan
standardın numarasından oluşur.
• BEC tarafından belgelendirilen kuruluşlar, kullandıkları BEC markasını, müşterilerinin,
taşeronlarının ve herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engelleyecek prosedür
ve politikalara sahip olmalıdır.
• BEC Markasını kullandırma hakkı sadece “BEC” e aittir.
• BEC tarafından belgelendirilen kuruluşlar, ilgili BEC markasını bu kılavuzda belirtilen
şartlara uygun şekilde kullanabilirler.
• BEC tarafından belgelenen kuruluşlar, belgelendirme kapsamının ve sınırlarının ne
olduğunu müşterilerine tam olarak açıklamaktan sorumludur.
• B.E.C markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte
kullanılmalıdır.
• Sistem belgelendirme dahilinde belgelendirmeye konu olan standart BEC markasının
içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmalıdır. Belge kapsamındaki standart numarası
olmadan marka kullanılamaz.
• BEC markalarının tamamı 12 mm. Den küçük olmamak kaydı ile
büyütülebilir,küçültülebilir.
• Belgelendirilmiş kuruluşlar, kendi oluşturdukları marka formatlarını bu kılavuzda
verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
• BEC Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
• BEC Markası’nın elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu kılavuzdaki tüm şartlara
ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir;
• BEC logosunda herhangi bir tahribat yapılmamalıdır.Orijinal rengin yanı sıra tek
renkte kullanılabilir.
• Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
• BEC Markası’nın kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda BEC
markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
• Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar, bu rehber dokümanda belirtilen formatlar
çerçevesinde ve ya BEC’ in elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde
hazırlanmalıdır
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BEC MARKASININ TANITIM / REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI
• BEC markası, belgelendirilmiş kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep
olacak şekilde kullanılmamalıdır.
• Bu kılavuzdaki şartları gerçekleştiriyor olma koşulu ile BEC tarafından belgelendirilmiş
kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde BEC markasını kullanma hakkına
sahiptir.
• BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar BEC markasını bu kılavuzda belirtilen
şartlara uygun kullanabilirler.
• Antetli kağıtlarda kullanılan BEC markası bu kılavuzda belirtilen ve elektronik ortamda
belgelendirilmiş kuruluşa iletilen formata uygun olmalıdır. BEC markası
belgelendirilmiş kuruluşun logosunda daha ön planda olmamalıdır.
• Belgelendirilmiş kuruluş üzerinde BEC markasını kullanılacağı aşağıda tanımlanmış
her tür malzemeyi kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak BEC onayını
almalıdır, aynı zamanda BEC logosu aynı malzeme üzerinde birden fazla
kullanılmamalıdır.
- Antetli kağıt
- Fiyat listesi
- Kataloglar
- Reklam / Tanıtım girdileri
- Fatura / İrsaliye
- Kartvizit
BEC MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu kılavuzda belirtilen şartlara uygun
olarak BEC markası içeren reklam malzemeleri haricinde BEC markası, taşıtların
üzerinde tek başına kullanılmamalıdır.
BEC markaları bayrakların ve binaların üzerinde firma logosu ile birlikte
kullanılabilir.
BEC markası belgelendirilmiş kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında ve ya
fuarlardaki tanıtım standartlarında kullanılabilir.
BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluş BEC markası ile beraber kendi logosunu
kullanabilme hakkına sahiptir.
BEC tarafından belgelendirme çalışmaları askıya alınan kuruluş, BEC markası içeren
tüm muhtelif belgelerin yayımını derhal durdurmalıdır ve gereken tedbirleri
almalıdır.Aksi taktirde BEC’ e ve diğer kurumlara tazminat ödemekle yükümlü
olacaktır.
BEC bu rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına
sahiptir.
Sertifika konularının dışında herhangi bir onayı ima edici kullanılmamalıdır.
Belgelendirmesi yapılan kuruluş kendi sertifika ve raporlarında BEC markasına ilişkin
bir atıfta bulunamaz.
Marka kullanımına ilişkin kuruluşlar marka kullanım kurallarına uygun hareket
etmelidir.
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•

BEC ‘ in belge ve markasının yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığının
tespiti durumunda, BEC, belge ve markasının yanlış kullanımına ilişkin yasal
takibat başlatma ve kullanımını derhal durdurma hakkına sahiptir.
BEC markasının kullanım hakkı, belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması,
veya iptali halinde derhal sona erer
BEC’İ AKREDİTE EDEN KURULUŞLARIN MARKALARININ BEC
MÜŞTERİLERİNCE KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR
BEC ’i akredite eden kuruluşların markaları BEC logolarının yanında kullanılmalıdır:

veya

BEC markası ve BEC ’i akredite eden kurumların markası, firmalar tarafından BEC izin
vermediği sürece kullanılamaz. Markaların kullanımına ilişkin olarak ; BEC’ in izin vermesi
halinde kullanılacak marka BEC tarafından tedarikçilere sunulacaktır. Akreditasyon
markalarının kullanımına ilişkin kurallar, marka sahibi kurumlarca belirlenir.TÜRKAK
akreditasyon markasının kullanımına ilişkin kurallar TÜRKAK tarafından belirlenmiş ve
TÜRKAK web sayfasında ( www.turkak.org.tr ) yayınlanmaktadır. Belgeli kuruluş bu
kurallara uymakla yükümlüdür.
BEC MARKA KULLANIM TABLOSU
(tablo:01)

NO

BEC MARKA

1

KALİTE
İŞARETİ

YÖNETİM

ÜRÜN ÜZERİNDE
SİSTEMİ YOK

ÜRÜN
AMBALAJLARI
YOK(*)

DÖKÜMAN
ÜZERİNDE
VAR

(*)( “Bu ürün, Kalite Yönetim Sistemi EN ISO 9001:2000 standardına göre
belgelendirilmiş bir kuruluş tarafından üretilmiştir.” Şeklinde bir ifade ile kullanılmalıdır.)
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EK A :
BEC TS EN ISO 9001 MARKASI VE RENK DEĞERLERİ
BEC Markası, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır.
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GEÇİCİ MADDE
Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce BEC tarafından belgelendirilen kuruluşlar revize
edilmeyen BEC – ISO 9001:2000 logosunu belge geçerliliği süresince kullanmaya devam
edebilirler.
Bu talimatta kullanımı açıklanan ISO 9001:2000 logosunun son kullanım tarihi 15. KASIM
2010 dur.
ISO 9001:2008 logosu mevcut belgeli firmalarımızca; ancak yeni revizyona göre
belgelendirmeleri yapıldıktan sonra kullanılabilecektir.
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