Doküman Kodu:

ÜB. TL. 02
Doküman Adı:

LOGO, İŞARET VE BELGE KULLANIM TALİMATI

Rev. No.

Revizyon Tarihi/
Yayın Tarihi

00

12.01.2015

İLK YAYIN

01

15.06.2016

02

01.11.2017

4.19 maddesi eklenerek belgenin çoğaltılması ile ilgili kural
oluşturuldu. 7.0 ilgili dokümanlar maddesi eklendi.
CE İşareti Eklenmesi

HAZIRLAYAN

Açıklama

ONAYLAYAN

Logo, İşaret ve Belge Kullanım Talimatı
1.0.

AMAÇ

1.1.

Bu talimatın amacı UKS‟nin yürütmekte olduğu ürün belgelendirme faaliyetlerinde belgeli müşterilerinin
kullanımına sunmuş olduğu logo, işaret ve belgelerin kullanımına ilişkin kuralları belirlemek ve ilgili
mevzuat, rehber ve ürün standartlarında tarif edildiği şekli ile ürünlere iliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili
esasları tarif etmektir

2.0.

KAPSAM :

2.1.

Bu talimat UKS‟nin logo, işaret ve ürün belgelerinin kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo ve
markasının kullanım kurallarını kapsar.

3.0.

TANIMLAR:

3.1.

Logo: Tanıtma amacı olarak kullanılan stilize edilmiş sembol.
UKS logosu: UKS‟nin aynı zamanda marka olarak kullandığı kendi ismini tanıtma amacıyla stilize edilmiş
sembol.
UKS belge logosu: UKS logosu, ünvanı ve ilgili ürün belgelendirme standartı adından oluşan semboller
bileşimi.
TÜRKAK Logosu: TÜRKAK‟ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.
TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon
statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına
akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun
akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

4.0.

LOGO, MARKA VE BELGE KULLANIM KURALLARI

4.1.

UKS bu talimatın ekinde bulunan UKS logosunun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü‟nün 24/01/2005
tarih ve 2005/01729 sayılı tescil işlemi ile almıştır.

4.2.

UKS tarafından belgelendirilen kuruluşlar belgelendirme sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin
geçerliliği devam ettiği sürece söz konusu logo, belge ve işaretlerin kullanımında bu talimat hükümlerine
uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, belgelendirilen kuruluşların ürün belgesi dışında belgesi mevcutsa (sistem
belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar

4.3.

Türkak Logosunun ve ve Akreditasyon markasının UKS tarafından belgelendirilmeye hak kazanmış
kuruluşlarca kullanılması durumunda “TÜRKAK Akreditasyon Markası‟nın TÜRKAK Tarafından Akredite
Edilmiş
Kuruluşlar
Tarafından
Kullanılmasına
İlişkin
Şartlar”
rehberindeki
kurallara
(Bakınız:www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10–06) uyulması zorunludur.

4.4.

Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde UKS ve akreditasyon
kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

4.5.

Firma logoları ve akreditasyon markasını, kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı
yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde kullanılabilir.

4.6.

Kuruluş logoyu, belgeyi ve akreditasyon markasını sadece belgelendirilen ürün reklamlarında kullanabilir,
belgelendirilen ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında kullanamaz.

4.7.

UKS logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

4.8.

TÜRKAK Akreditasyon Logosu;
Taşıtların üzerinde,
Binaların veya bayrakların üzerinde,
Kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

4.9.

TÜRKAK Akreditasyon Markası, yukarıda belirtilenlerin dışında kullanıldığı yerlerde UKS Logosu ile ilişkili
şekilde olmalı (EK 1); UKS logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.

4.10.

Belge ve logolar, belgede adı geçen kuruluşun mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel
kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa
aittir.

4.11.

Ürün belgelendirmesi için kullanılan logolar, laboratuvar testleri, kalibrasyon ve muayene raporlarında
kullanılamaz

4.12.

UKS Logolarının orjinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal
biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak
şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.
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4.13.

Ekte örnek olarak verilen akreditasyonlu belge logosunun (EK 2) ve kullanımdaki diğer logoların renkli
halleri www.uksbelgelendirme.com.tr adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında UKS ile irtibat
sağlanmalıdır.

4.14.

Belgenin geçerlilik süresinin dolması ile birlikte firma derhal logo ve belge kullanımını durdurmak
durumundadır.

4.15.

Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo ve belge kullanımını derhal durdurmalıdır.

4.16.

Logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü
şikâyet/itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır.

4.17.

Logo, marka ve belge kullanım şartlarına uymayan kuruluşlara belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal
edilmesi gibi gerekli faaliyetler uygulanır.

4.18.

UKS logolarının ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal
hak UKS‟ye aittir. Kuruluş, yanlış kullanımı derhal önlemekle yükümlüdür. Bu talimat dışında logo ve belge
kullanımı tespit edillmesi durumunda, UKS; belge ve logosunun bir daha kullanımını derhal yasaklama ve
yasal takibat başlatma hakkına sahiptir.

4.19.

Ürün Uygunluk Belgelerinin kullanım hakkı ilgili belgeli firmaya ait olmakla beraber mülkiyet hakki UKS‟de
kalır. UKS Ürün Uygunluk Belgesi ve diğer uygunluk belgelerinin (Örneğin G Uygunluk Belgesi vb)
kopyalarının talep eden ilgili taraflara (resmi otoriteler, müşteriler vb) verilmesi durumunda sadece siyahbeyaz olacak şekilde çoğaltılması mümkündür. Belgeler, aslına benzer şekilde renkli olarak çoğaltılamaz.
Böylesi durumlar için UKS‟den ücret karşılığı orijinal belge temin edilir. Ek belgelerin ücretlendirilmesi
“Ürün Belgelendirme Süre Ve Ücret Talimatı” doğrultusunda yapılır.

5.0.

G İŞARETİ KULLANIM KURALLARI

5.1.

G işaretinin kullanımı ile ilgili esaslar tanımlanırken 27270 sayılı Resmi Gazete‟de 26 Haziran 2009 tarihinde
yayımlanan „Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriter Hakkında Yönetmelik Ek-1(A)‟ referans alınmıştır.

5.2.

UKS tarafından G Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun logoyu
kullanmak durumundadır.

5.3.

Belge kapsamında olmayan beton için yazışma ve dokümanlarda UKS logosunun kullanımı kesinlikle
yasaktır.

5.4.

Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. Bunun yanı sıra G işareti, kapsamda yer
almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

5.5.

G işaretlemesi yapılırken

ve

izlenmesi

denetimlerde

veya

alınacak

 İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, Times New Roman
siyah büyük “G” harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır.
 Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.
 Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına
ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği
durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir.
 Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.
 G İşareti etiketi, beton irsaliye sevk fişi üzerinde veya ekinde olabilir.
 Normal Beton, Hafif Beton ve Ağır Beton (Ek 3)‟ te gösterildiği şekilde işaretlenir.
5.6.

Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.

5.7.

Bu talimatta belirtilen şartların kuruluş tarafından uygulanmaması
Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.

5.8.

Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat
hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara
göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.

6.0.
6.1.

CE İŞARETİ KULLANIM KURALLARI
CE işaretinin kullanımı ile ilgili esaslar tanımlanırken Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
UKS tarafından CE Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun logoyu
kullanmak durumundadır.

6.2.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

7.0.

8.0

Belge kapsamında olmayan beton için yazışma ve dokümanlarda UKS logosunun kullanımı kesinlikle
yasaktır.
Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. Bunun yanı sıra CE işareti, kapsamda
yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
CE işaretlemesi yapılırken
 İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, Times New Roman
siyah büyük “CE” harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır.
 Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.
 Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına
ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği
durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir.
 Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.
 CE İşareti etiketi, beton irsaliye sevk fişi üzerinde veya ekinde olabilir.
 Normal Beton, Hafif Beton ve Ağır Beton (Ek 4)‟ te gösterildiği şekilde işaretlenir.
Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
Bu talimatta belirtilen şartların kuruluş tarafından uygulanmaması veya yanlış uygulanması
Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.
Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat
hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti kullanımı tespit edilirse yasal
mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.
EKLER
 EK 1

UKS Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Birlikte Kullanımı

 EK 2

UKS Logosunun Örneği, Orjinal Renkleri ve Kullanma Boyutları

 EK 3

G İşareti

 EK 4

CE İşareti

İLGİLİ DOKÜMANLAR
ÜB.TL.01 Ürün Belgelendirme Süre Ve Ücret Talimatı
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EK1

UKS Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Birlikte Kullanımı

EK2
UKS Logosunun Örneği, Orjinal Renkleri ve Kullanma Boyutları

7 cm

7,8 cm
LACİVERT (UKS yazısı)

KIRMIZI (Yıldız)

C (Cyan): 99

R (Red): 0

C (Cyan): 1

M (Magenta): 87

G (Green): 41

M (Magenta): 100 G (Green): 10

Y (Yellow): 5

B (Blue): 112

Y (Yellow): 95

K (Black): 0
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R (Red): 226
B (Blue): 22

K (Black): 0
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EK 3
G İŞARETİ
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EK-4
CE İŞARETİ

1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.
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