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1.0 AMAÇ
Kurulu'lar(n , ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun oldu.unun B.E.C. taraf(ndan
belgelendi.ini göstermek amac(yla kullanacaklar( B.E.C – TS EN ISO 13485 Markas(n(n
kullan(m kurallar(n(n belirlenmesini amaçlar ve kapsar.
2.0 SORUMLULAR
• Sistem Belgelendirme Bölüm Müdürü, BEC belgeli kurulu'lar(
3.0 TAL MAT
• BEC S STEM BELGELEND RME MARKASI : BEC taraf(ndan belgelendirilmi'
kurulu'lar(n belgelendirme statülerini göstermek için kulland(.( sistem belgelendirme
sembolüdür. BEC Markas(, BEC logosunun içinde belgelendirmeye konu olan
standard(n numaras(ndan olu'ur.
• BEC taraf(ndan belgelendirilen kurulu'lar, kulland(klar( BEC markas(n(, mü'terilerinin,
ta'eronlar(n(n ve herhangi bir üçüncü taraf(n yetkisiz kullan(m(n( engelleyecek prosedür
ve politikalara sahip olmal(d(r.
• BEC Markas(n( kulland(rma hakk( sadece “BEC” e aittir.
• BEC taraf(ndan belgelendirilen kurulu'lar, ilgili BEC markas(n( bu k(lavuzda belirtilen
'artlara uygun 'ekilde kullanabilirler.
• BEC taraf(ndan belgelenen kurulu'lar, belgelendirme kapsam(n(n ve s(n(rlar(n(n ne
oldu.unu mü'terilerine tam olarak aç(klamaktan sorumludur.
• B.E.C markas( bu bölümde detayl( olarak anlat(lan formatta, ebatta ve renkte
kullan(lmal(d(r.
• Sistem belgelendirme dahilinde belgelendirmeye konu olan standart BEC markas(n(n
içine yerle'tirilmi' 'ekilde kullan(lmal(d(r. Belge kapsam(ndaki standart numaras(
olmadan marka kullan(lamaz.
• BEC markalar(n(n tamam( 12 mm. Den küçük olmamak kayd( ile
büyütülebilir,küçültülebilir.
• Belgelendirilmi' kurulu'lar, kendi olu'turduklar( marka formatlar(n( bu k(lavuzda
verilen formatla ayn( olacak 'ekilde haz(rlanmal(d(r.
• BEC Markas( kabartma veya hologram 'eklinde kullan(labilir.
• BEC Markas(’n(n elektronik ortamdaki reprodüksiyonlar(, bu k(lavuzdaki tüm 'artlara
ilave olarak a'a.(da s(ralanan 'artlar( kar'(l(yor olmas( ko'uluyla kabul edilebilir;
• BEC logosunda herhangi bir tahribat yap(lmamal(d(r.Orijinal rengin yan( s(ra tek
renkte kullan(labilir.
• Markan(n format(nda herhangi bir de.i'iklik yap(lmamal(d(r.
• BEC Markas(’n(n kullan(laca.( doküman zemininin renkli olmas( durumunda BEC
markas( beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
• Bilgisayar ortam(nda haz(rlanan markalar, bu rehber dokümanda belirtilen formatlar
çerçevesinde ve ya BEC’ in elektronik ortamda sundu.u formatlar çerçevesinde
haz(rlanmal(d(r

BEC MARKASININ TANITIM / REKLAM MALZEMELER NDE KULLANIMI
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•
•
•
•
•

BEC markas(, belgelendirilmi' kurulu'un statüsü hakk(nda yanl(' bilgilenmeye sebep
olacak 'ekilde kullan(lmamal(d(r.
Bu k(lavuzdaki 'artlar( gerçekle'tiriyor olma ko'ulu ile BEC taraf(ndan belgelendirilmi'
kurulu'lar ilgili tan(t(m/reklam materyallerinde BEC markas(n( kullanma hakk(na
sahiptir.
BEC taraf(ndan belgelendirilmi' kurulu'lar BEC markas(n( bu k(lavuzda belirtilen
'artlara uygun kullanabilirler.
Antetli ka.(tlarda kullan(lan BEC markas( bu k(lavuzda belirtilen ve elektronik ortamda
belgelendirilmi' kurulu'a iletilen formata uygun olmal(d(r. BEC markas(
belgelendirilmi' kurulu'un logosunda daha ön planda olmamal(d(r.
Belgelendirilmi' kurulu' üzerinde BEC markas(n( kullan(laca.( a'a.(da tan(mlanm('
her tür malzemeyi kullan(ma almadan önce, ilgili materyale ili'kin olarak BEC onay(n(
almal(d(r, ayn( zamanda BEC logosu ayn( malzeme üzerinde birden fazla
kullan(lmamal(d(r.

- Antetli ka.(t
- Fiyat listesi
- Kataloglar
- Reklam / Tan(t(m girdileri
- Fatura / ?rsaliye
- Kartvizit
BEC MARKASININ KULLANIMINA L K N D
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
BEC
veya

ER KISITLAMALAR

Bir reklam kampanyas(n(n parças( olacak 'ekilde bu k(lavuzda belirtilen 'artlara uygun
olarak BEC markas( içeren reklam malzemeleri haricinde BEC markas(, ta'(tlar(n
üzerinde kullan(lmamal(d(r.
BEC markalar(n bayraklar(n ve binalar(n üzerinde kullan(labilir.
BEC markas( belgelendirilmi' kurulu'un binas(n(n iç duvarlar(nda, kap(lar(nda ve ya
fuarlardaki tan(t(m standartlar(nda kullan(labilir.
BEC taraf(ndan belgelendirilmi' kurulu' BEC markas( ile beraber kendi logosunu
kullanabilme hakk(na sahiptir.
BEC taraf(ndan belgelendirme çal('malar( ask(ya al(nan kurulu', BEC markas( içeren
tüm muhtelif belgelerin yay(m(n( derhal durdurmal(d(r ve gereken tedbirleri
almal(d(r.Aksi taktirde BEC’ e ve di.er kurumlara tazminat ödemekle yükümlü
olacakt(r.
BEC bu rehberde belirtilen 'artlar( ön bilgilendirme yapmaks(z(n de.i'tirme hakk(na
sahiptir.
Sertifika konular(n(n d('(nda herhangi bir onay( ima edici kullan(lmamal(d(r.
Belgelendirmesi yap(lan kurulu' kendi sertifika ve raporlar(nda BEC markas(na ili'kin
bir at(fta bulunamaz.
Marka kullan(m(na ili'kin kurulu'lar marka kullan(m kurallar(na uygun hareket
etmelidir.
BEC ‘ in belge ve markas(n(n yan(lt(c( veya uygunsuz bir 'ekilde kullan(ld(.(n(n
tespiti durumunda, BEC, belge ve markas(n(n yanl(' kullan(m(na ili'kin yasal
takibat ba'latma ve kullan(m(n( derhal durdurma hakk(na sahiptir.
markas(n(n kullan(m hakk(, belge geçerlilik süresinin dolmas(, ask(ya al(nm as(,
iptali halinde derhal sona erer
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BEC MARKA KULLANIM TABLOSU
(tablo:01)

NO

BEC MARKA

1

KAL?TE
?BARET?

YÖNET?M

ÜRÜN ÜZER?NDE
S?STEM? YOK

ÜRÜN
AMBALAJLARI
YOK(*)

DÖKÜMAN
ÜZER?NDE
VAR

(*)( “Bu ürün, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 13485 standard(na göre belgelendirilmi'
bir kurulu' taraf(ndan üretilmi'tir.” Beklinde bir ifade ile kullan(lmal(d(r.)
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EK A :
BEC TS EN ISO 13485 MARKASI VE RENK DE ERLER
BEC Markas(, a'a.(da belirtilen özellikleri ta'(mal(d(r.

HAZIRLAYAN - YÖNET?M TEMS?LC?S?

ONAYLAYAN – GENEL MÜDÜR

