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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 –  MUAYENE Markalarının
kullanım kurallarının belirlenmesini   amaçlar ve kapsar. 
 

2.0 SORUMLULAR 
• Endüstriyel belgeler ve gözetim hizmetleri Müdürü, BEC belgeli kuruluşları

3.0 TALİMAT 
• BEC MUAYENE HİZMET MARKASI : BEC tarafından belgelendirilmiş

kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı muayene ve gözetim 
belgelendirme sembolüdür.. 

• 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. 

• 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  

 
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 kullanılmamalıdır.  

• BEC markaların bayrakların ve binaların üzerinde 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.   
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• Marka kullanımına ilişkin kuruluşlar marka kullanım kurallarına uygun hareket 
etmelidir.  

• 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  alınm ası,
veya  iptali  halinde  derhal  sona  erer 
 

BEC MARKA KULLANIM TABLOSU 
(tablo:01) 
 

(*) “ BELGELENDİRME TEK BİR ÜRÜN İÇİN YAPILMIŞ İSE LOGO YALNIZCA 
BELGEDE SERİ NOSU BULUNAN ÜRÜN VE ONUN AMBALAJI ÜZERİNDE 
KULLANILABİLİR.” 

 

NO BEC MARKA  ÜRÜN ÜZERİNDE ÜRÜN 
AMBALAJLARI 

DÖKÜMAN 
ÜZERİNDE 

1 MUAYENE HİZMET LOGOSU VAR * VAR* VAR 
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EK A :  
BEC MUAYENE HİZMET  MARKASI VE  RENK DEĞERLERİ

BEC Markası, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. 
 

HAZIRLAYAN  - YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN – GENEL MÜDÜR 


