AJA VE TÜRKAK LOGO KULLANIMI

(USING OF AJA AND TURKAK LOGO)

1.0 AMAÇ (AIM) :Bu talimatın amacı AJA ve TURKAK ın logolarının kullanımına ilişkin kuralları
belirlemektir.(The aim of this instruction is to define the related rules about using AJA and TURKAK logos.)
2.0 KAPSAM (SCOPE):Bu talimat AJA’nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo
kullanım kurallarını kapsar. (This instruction includes the rules about using AJA’s logo and related accreditation body’s logo.)
3.0 TANIMLAR (DEFINITIONS):
Logo: AJA’nin tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka
olarakta kullanılmaktadır. (It is a symbol for the way of using to advertise AJA . It is also used as trademark of the company.)
4-0 UYGULAMA
AJA bu talimatın ekinde bulunan logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’nün 23/03/2005
tarih ve 2005/09826 sayılı tescil işlemleri ile almıştır. (AJA takes the right of the using logo attached to this instruction, by
23/03/2005 date of 2005/09826 registration number.)

AJA Belgelendirme yasal uygulanabilir düzenlemeler ile müşteri firmalardan aşağıdakileri ister:
( AJA Registrars require through legally enforceable arrangements that the client organisation):

-AJA ve TURKAK ın logoları, tetkiklerden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir. (AJA and TURKAK
logos can be used by only the companies which are successfully completed in their audits.)

-AJA’den belge almaya hak kazanan firmalar AJA ve TURKAK ın logolarını ve belgesini bu talimatta
yazan şartlara göre kullanmak durumundadır. (The companies have a right to get certificate from AJA, must obey rules on this
instruction about the using of AJA and TURKAK logos and certificates.)

-İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında logo kullanırken ilgili talimat
şartlarına uymaktan, (Conforms to the requirements of AJA Registrars when making reference to its certification status in communication
media such as the internet, brochures or advertising, or other documents)

-Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyan yapmamak veya buna müsaade etmemekten,
(Does not make or permit any misleading statement regarding its certification)

-Belge veya logolarını yanıltıcı bir tarzda kullanmamak veya kullanımına müsaade etmemekten, (Does not
use or permit the use of a certification document or any part thereof in a misleading manner)

-Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirmesinin geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda
tüm belge ve logolarla ilgili reklam işini durdurmaktan, (Upon suspension or withdrawal of its certification, discontinues its
use of all advertising matter that contains a reference to certification, as directed by AJA Registrars)

-Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirmekten, (Amends
all advertising matter when the scope of certification has been reduced)

-Yönetim sistemi belgesini, belgelendirme kuruluşunun bir ürün, proses veya hizmeti
sertifikalandırdığı imasını verecek şekilde kullanmamaktan, (Does not allow reference to its management system
certification to be used in such a way as to imply that AJA Registrars have certified a product (including service) or process)

-Belgelenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlerini de içerdiğini ima etmemekten, (Does not imply
that the certification applies to activities that are outside the scope of certification )

-Belgeyi belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu
güvenini kaybettirecek tarzda kullanmamaktan,(Does not use its certification in such a manner that would bring AJA
Registrars into disrepute and lose public trust)- AJA Belgelendirme, markalarını laboratuar testlerinde, kalibrasyon
ve muayene raporlarında kullanmaya izin vermez.(AJA Registrars must not permit its marks to be applied to laboratory test,
calibration or inspection reports.)

- Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez. ( The certificate and logo can not be given
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*(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta
üretilmiştir."şeklinde açık bir ifade olmalıdır. ( “This Product is manufactured in the company which is

registered according to Quality Management System ISO 9001 standard.”in the shape of this expression must be
used.)
*İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır(The statement shall include reference to)
- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), ( identification (e.g. brand or name) of
the certified client)
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan Standard(the type of management system
(e.g. quality, environment) and the applicable Standard)
- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu(the certification body issuing the certificate)
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AJA VE TÜRKAK LOGO KULLANIMI

(USING OF AJA AND TURKAK LOGO)

AJA ve TURKAK Logosunun Örneği ve Kullanım Boyutları
(Sample of AJA and TURKAK logo and using sizes.)
Logo boyutları (Logo Sizes) :A4 kağıdı üzerindeki kullanımlarda yükseklik maksimum 30 minimum 20
mm’dir. A4’ten büyük boyutlardaki
uygulamalarda yukarıdaki orana uygun
boyutlandırılır. Promosyon amaçlı daha
küçük kullanımlarda açık ve okunabilir
özellikte olmalıdır. (Where the mark is printed
on A4unfolded page the mark shall be a maximum
of 30 mm and will not be printed less than 20 mm
in height. For larger page size the mark maybe
larger, but must be a proportional increase for
advertising activities the mark may be smaller but
it must be clear and legible.)

TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU (TÜRKAK ACCREDITATION MARK)
Akreditasyon logosu yalnızca AJA Belgelendirme logosuyla beraber firmanız için kayıt belgesiyle
basılan siyah-beyaz kopyaya göre ve yazılı malzemeler, fuar standları, bilimsel yazılar ve diğer yazılı
promosyon ürünleriyle sınırlı olarak kullanılacaktır. Akreditasyon Logosu firma araç ve bayraklarında
ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz ve ürün veya pakette ikincil veya asıl olarak kullanılamaz.
Uygulamada, Akreditasyon logosu tek bir renkte, mevcut önceden basılmış, yazılı malzemeler,
broşürler, antetli kağıtlar veya diğer promosyon ürünlerine uygun olarak çoğaltılacaktır. Akreditasyon
logosunun renkli olarak basılmasına izin verilir ancak TÜRKAK Rehberi-R 10.06 da gösterilen renk
planına uyulması zorunludur ve diğer renk kombinasyonlarına akreditasyon kuruluşunun kuralları
dışında izin verilmez. Akreditasyon logosu düz A4 kağıdına basıldığında, logo en fazla 30 mm
yükseklikte olacaktır. Daha geniş ölçülü kağıtlarda logo daha geniş olabilir ancak orantılı bir büyüme
olmak zorundadır. Normal koşullarda logo sertifika numarası hariç, 20 mm yükseklikten daha az
olmayacaktır. Daha küçük olabilir ancak okunaklı ve A4 büyüklükteki belgede logonun kullanım
kurallarıyla orantılı olmak zorundadır.
(The Accreditation Mark shall only be used in conjunction with the AJA Registered Companies’ Mark in accordance with the bromide issued to
your company with the certificate of registration and is limited to stationary, exhibition stands, literature and other written promotional
materials. It cannot be applied to company vehicles, on the business cards or flags and cannot be applied to the product or packaging whether
secondary or primary. Where practical, the Accreditation Mark should be reproduced in a single colour to conform with existing preprinted
stationary, brochures,letterheads or other promotional material. It is permissable to print the Accreditation Mark in full colour but it must
conform to the colour scheme indicated on TÜRKAK guide-R.10.06 and no other combination of colours is permitted under accreditation body
rulings. Where the mark is printed on an A4 unfolded page the mark shall be a maximum of 30 mm in height. For larger page size the mark may
be larger, but must be a proportional increase and normal circumstances where the space is limited the mark may be smaller but must be legible
and proportional to the rules on the use of the mark on A4 size documents.)
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