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1. UNIVERSAL logosu, UNIVERSAL tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş
kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

2. UNIVERSAL tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu

kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının
belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.

3. UNIVERSAL logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz.

4. UNIVERSAL 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.

5. UNIVERSAL Logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
Logo kullanımı

Ürün (*a) üzerinde

Ürünlerin sadece taşınması için kullanılan büyük
kutular üzerinde (*b)

Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde

Açıklama olmaksızın

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Açıklama (*c) ile

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Kullanılabilir (*d)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz
raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. "Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade
olmalıdır.
*d. b ve c şıklarında belirtilen şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

6. UNIVERSAL logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda(oransal olarak) ve beyaz
zemin üzerinde kullanılabilir.

GENEL AMAÇLI LOGO

AKREDİTASYONLU LOGO

ÖRNEK TİCARİ AMAÇLI
LOGO

7. UNIVERSAL logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak, Belgelendirme Müdürlüğü’nden onay alınarak
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kullanılabilir.

8. UNIVERSAL’ den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge

akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir.
TÜRKAK Akreditasyon Markası, UNIVERSAL logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

9. “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.

10. TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
11. TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
12. UNIVERSAL logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” ile gönderilecektir. Ayrıca UNIVERSAL
logosuna UNIVERSAL web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

13. Belgelendirilen kuruluşlar, UNIVERSAL logosunu; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet
alanlarında kullanabilirler. UNIVERSAL logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki
faaliyet alanlarında kullanılamaz.

14. Belge süresinin dolması, belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde
kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.

15. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu
talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal
mevzuatlara göre işlem yapılır.

16. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya
sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

Yürürlük Tarihi: 05.12.2014

Revizyon No: 3

Sayfa: 2/2

