
SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ
A) DOKUMAN ONAYLARI

No Açıklama Aksiyon Oluşturan Tarih
1 Doküman onaylandı Onay Sevda Büyükbaltacı 04.02.2023

B) REVİZYON GEÇMİŞİ

No Tanım Sebep Tarih
30 IQMemo programına aktarım yapılmıştır. Yeni programa geçiş 01.02.2023

5.Amaç ve Kapsam
Bu prosedürün amacı, yasal mevzuatlar, ilgili diğer mevzuat ve yardımcı dokümanlar çerçevesinde*, SZUTEST'in ve SZUTEST müşterilerinin belge, logo, marka ** ile CE
işaretinin, gürültü işaretinin ve EX işaretinin kullanımına  ilişkin esasları belirlemektir.

*Tıbbi cihazlar için Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42 AT, 2007/47/AT), 920/2013 sayılı regülasyon ile diğer yasal mevzuat ve yardımcı dokümanlar (standardlar, NBOG, MEDDEV,
GHTF, IMDRF vb), diğer ilgili dokümanlar bu prosedürün İLGİLİ MEVZUAT, STANDARTLAR VE REHBER DOKÜMANLAR başlığı altında verilmektedir.

**SZUTEST logosu, SZUTEST Helal logosu, vb. 

6.Tanımlar
Logo: SZUTEST'in kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.     
          
Helal Logosu: SZUTEST'in Helal Belgelendirme faaliyetlerinde kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.      

Marka: SZUTEST'in belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür. 

SZUTEST Helal Markası: SZUTEST'in Helal alanda belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini ve/veya belgelendirdiği ürünün/hizmetin Helal Belgelendirmeye
uygun olduğunu göstermek için kullandığı semboldür. 

Karekod (QR): Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanmasına imkan sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir
işaretleme yöntemidir.

Belge İşareti: Yönetim sistemleri için yönetim sistemi SZUTEST markası ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası ve numarasından  oluşan semboldür. Ürün
belgelendirmesi için SZUTEST logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işareti ve numarasından oluşur. Akreditasyon işaretinin kullanımında TÜRKAK akreditasyonu
için R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Kılavuzu, IAS akreditasyonu için IAS Yeni Ticari
Logo ve Akreditasyon Sembollerine Geçiş Kılavuzu referans alınır. Helal Belgelendirmesi için SZUTEST logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait ( HAK-Helal Akreditasyon
Kuruluşu ) akreditasyon işareti ve numarasından oluşur. HAK Akreditasyon markasının kullanımında AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının
Kullanım  ve İzlenebilirlik Rehberi referans alınır.

7.Sorumluluklar
SZUTEST tarafından uygunluğu değerlendirilerek  belge, marka, logo, belge işareti, CE işareti, gürültü işareti ve EX İşareti kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve
SZUTEST çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

8.Yöntem
8.1 SZUTEST Belge, Logo, Marka ve Belge İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Kurallar 
8.1.1 SZUTEST belgeleri üzerinde bulunan logonun kullanım hakkı sadece SZUTEST'e ait olup, SZUTEST tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar SZUTEST marka ve belge
işaretini kullanım hakkına sahiptir.
8.1.2 SZUTEST logo, marka ve belge işareti orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir. SZUTEST logo, marka ve belge işareti renk ve formatı hiçbir koşulda
değiştirilemez, orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 20 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir.
8.1.3 SZUTEST logosu beyaz zemin üzerine lacivert veya lacivert zemin üzerine gri renk olarak kullanılabilir, ancak SZUTEST Helal belgelendirme için hazırlanan logo yeşil
zemin üzerine beyaz yazı şeklindedir. Lacivert, gri ve yeşil renk kodları Ek.1'de belirtilmektedir.
8.1.4 SZUTEST marka ve belge işareti orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.
8.1.5 SZUTEST marka ve belge işareti SZUTEST tarafından uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan, yönetim sistemi veya ürün belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından
kullanılabilir.
8.1.6 SZUTEST tarafından belge, marka ve belge işareti kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar;

SZUTEST tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka ve belge işareti anlam karmaşası oluşmayacak şekilde kullanmalıdır,
SZUTEST genel kural ve şartlar dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin fesih edilmesi durumunda SZUTEST markası ve logosunun kullanımını durdurmalı ve reklam
malzemelerinde ilgili marka ve logoya referans yapılmamalıdır.  
SZUTEST genel kural ve şartlar dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin askıya alınması durumunda SZUTEST markası ve logosunun kullanımını durdurmalıdır.
Sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında SZUTEST'ten temin ettikleri bayrakları kullanabilirler.
Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde SZUTEST belge, marka ve belge işaretini kullanamaz,
Belge, marka ve belge işareti kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez,
SZUTEST marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin
yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde SZUTEST marka ve belge işareti kullanılamaz.

8.1.7 SZUTEST, marka ve belge işareti taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde  kuruluşun  akreditasyonuna  ilişkin
hiçbir  atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda  ve kurum sosyal medya hesaplarında  kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamdadır.
8.1.8 SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
8.1.9 SZUTEST marka ve belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.  
8.1.10 Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
8.1.11 Belgeli kişi/kuruluşun belge, marka ve belge işaretini bu prosedüre uygun kullanmaması durumunda SZUTEST yanlış kullanımı derhal önler ve durumun düzeltilmesi
için gerekli önlemleri alır.
8.1.12 SZUTEST belge, marka ve belge işaretinin yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı derhal iptal etme, belgeyi askıya alma ve yasal takibat başlatma ve
konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.
8.1.13 SZUTEST tarafından belgelendirilen kuruluşa marka ve belge işareti elektronik ortamda iletilir. Belge işaretinde bulunan SZUTEST markası ile akreditasyon markasının
yeri değiştirilemez.
8.1.14 SZUTEST marka ve belge işareti ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılamaz
8.1.15 SZUTEST marka ve belge işareti ürün üzerinde kullanılamaz. Ürün üzerinde "bu ürün ... yönetim sitemi ... standardına göre belgelendirilen kuruluşumuz tesislerinde
üretilmiştir." şeklinde bir ifade ile kullanılabilir. Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük ambalajlarda "bu ürün ... yönetim sitemi ... standardına göre belgelendirilen
kuruluşumuz tesislerinde üretilmiştir." Şeklindeki açıklama ve bu prosedürde belirtilen marka ve belge işareti kullanım şartlarında uymak şartıyla kullanılabilir.
8.1.16 SZUTEST marka ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz. 
8.1.17 Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının SZUTEST tarafından belgelendirilmesi durumunda SZUTEST marka ve belge işareti
sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir.
8.1.18 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin
belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir
8.1.19 SZUTEST, akredite olduğu/yetkilendirildiği alanlarda yayımladığı belge, sertifika ve raporlarda SZUTEST'in tam ticari ünvanını, ilgili kapsamda akredite
olduğu/yetkilendirildiği adresleri, tanımlayıcı logo/marka/belge işareti ile birlikte ilgili kurum ya da otorite tarafından verilen yetki numarası / SZUTEST kullanımına izin verilen
markayı sertifika ve raporlarda kullanmak zorundadır. Helal Akreditasyon için, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından SZUTEST kullanımına sunulan Helal Akreditasyon Markası
ve beraberinde kullanılan SZUTEST Helal Logosu HAK Akreditasyonu kapsamında belgelendirme hakkı kazanmış müşterilere verilen belge üzerinde kullanılır.
8.1.20 SZUTEST,  yaptığı çalışmalarda akreditasyon ya da yetkilendirildiği alan dışında gerçekleştirilen faaliyetler için SZUTEST'in tam ticari ünvanını, ilgili kapsamda faaliyeti
yürüttüğü adresleri/tanımlayıcı logo/marka/belge işaretini ilgili sertifika ve raporlarda kullanmak zorundadır.
8.1.21 SZUTEST, Helal belgelendirme çalışmalarıyla yaptığı tanıtım faaliyetlerinde (her türlü reklam malzemesi, web sitesi, kartvizitler vb. ) SZUTEST Helal logosunun
kullanımında İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / işaret / sembol veya marka adı veya reklam ya da slogan gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu /
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işaretini / sembolünü / sloganını ve veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını hatırlatacak herhangi diğer hususları aynı ortam (web sitesi, kartvizit, broşür,
vb.) içerisinde kullanmaz.
8.1.22 SZUTEST tarafından verilen raporun, belgenin, logonun SZUTEST'in izni olmadan farklı bir dile çevrilmesi ve çoğaltılması yasaktır.
8.1.23 Marka ve logo kullanımı için kurallar bu prosedür içerisinde belirlenmiştir. Bu prosedür ile SZUTEST' in izin verdiği kurallar dışında Marka ve logonun kullanımı yasaktır.

8.2 CE İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar
8.2.1  İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere
uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
8.2.2.İlgili direktiflerde modüler bazda yapılan çalışmalarda bazı modüller birbirini tamamlamaktadır. Birbirini tamamladıktan sonra "CE" markası kullanılır hale gelebilir.
Tamamlama sürecinde basılan sertifikalarda onaylanmış kuruluş numarası kullanılmaz.  
8.2.3 Bir ürünün "CE"işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin
uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir. Bu teknik düzenlemelerin,  geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda
bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
8.2.4 "CE" işareti Ek.7'de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı
değiştirilemez.
8.2.5 "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.
8.2.6 "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik
düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
8.2.7 "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
8.2.8 "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
8.2.9 Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
8.2.10 Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE"
işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
8.2.11 "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
8.2.12 Kuruluşun "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz,
usulsüz kullanımı derhal önlemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı durumunda SZUTEST belgeyi iptal eder.
8.2.13 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek I- Madde 3.1.2. kapsamında  Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması  ve Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması 
hizmeti verilen müşteriler, ürünlerinde "CE" işaretini kullanamaz.

8.3 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarası (SZUTEST Kimlik Kayıt Numarası 2195) Kullanımına İlişkin Kurallar
8.3.1 Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; SZUTEST tarafından ilgili teknik düzenlemeye göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik düzenlemenin
gerektirdiği durumlarda CE işareti ile birlikte Ek.8 de belirtilen iki şekildeki gibi kullanılabilir.
8.3.2 Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası belgeli kuruluş tarafından hazırlanan Performans Beyanı'nda ve CE etiketinde kullanılır.
8.3.4 Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme kapsamında olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz
8.3.5 Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanımı durdurulmalıdır.
8.3.6 Kuruluşun onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz, usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya alınır. Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluşun
bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlenir, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alması sağlanır. Uygunsuzluğun devamı durumunda SZUTEST belgeyi iptal
eder.
8.3.7 Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda yasal takibat başlatma ve
konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.
8.3.8 Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar kuruluşun sorumluluğundadır.
8.3.9 Ek.6'da belirtilen Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile SZUTEST logosu kombinasyonu sadece SZUTEST tarafından kullanılabilir.
8.3.10 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek I- Madde 3.1.2. kapsamında  Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması  ve Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması 
hizmeti verilen müşteriler, ürünlerinde Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasını kullanamaz.

8.4 Mesleki Yeterlilik Kurumu Marka ve Belgesinin Kullanımına İlişkin Kurallar
8.4.1 MYK Markası sadece SZUTEST tarafından Ek.9'da  belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST internet sayfasında Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının
Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar'a göre kullanılabilir.
8.4.2 Szutest logosu ile MYK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda MYK markası daha baskın olamaz.
8.4.3 Ulusal yeterlilik ve ya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgeler SZUTEST' in mülkiyetinde olup, ilgili Ulusal Yeterliliklere, belgelendirme
prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
8.4.4 Ulusal yeterlilik ve ya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgenin sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile
SZUTEST' e bildirmelidir.

8.5 EX İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar
İmalatçı ATEX direktifinin ilgili modüllerine göre uygunluğu onaylanmış ürünü için ürününe Ek.10' da yer alan EX işaretini basabilir.
İmalatçı ancak uygunluğu verilen ürün için EX işaretini kullanacağını beyan eder.
Ex işaretinin yanıltıcı kullanımından SZUTEST sorumlu değildir.
İmalatçı Ex işaretinin yanında sırasıyla aşağıdaki bilgileri yazmak ile yükümlüdür;

Ekipman grubu (I,II)
Ekipman kategorisi (1,2,3)
Gaz/toz koruma ifadesi (G/D)
Ekipman koruma tipi (Ex d, Ex i)
Gaz/toz grubu (IIA,IIB,IIC, IIIA,IIIB,IIIC)
Sıcaklık sınıfı (T1-T6 veya toz ise sıcaklığın selsiyus biriminden yazılışı)
Ekipman Koruma sınıfı (Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc)

8.6 SZUTEST Helal Logosu ve SZUTEST Helal Markasının Kullanımına İlişkin İlave Kurallar 
8.6.1  Bu prosedürün 8.1 maddesinde yer alan kurallara ilave olarak SZUTEST Helal Logosu ve SZUTEST Helal Markasının kullanımında aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır;
 -Helal Akreditasyon Kurumu tarafından SZUTEST kullanımına sunulan Helal Akreditasyon Markası sadece SZUTEST tarafından reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST
internet sayfasında Helal Akreditasyon Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a göre kullanılabilir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / işaret / sembol veya marka adı, reklam ve slogan kullanmamalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş, gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu / işaretini / sembolünü / sloganını ve/veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını
hatırlatacak herhangi diğer hususları hiçbir yerde ( örnek web sitesi, ürün ambalajları, broşürler, tanıtım materyalleri, sertifika vb.) SZUTEST Helal Markası ile birlikte
kullanmamalı ve ilgili logonun bu şekilde kullanımına izin vermemelidir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, yenilemediği SZUTEST Helal Markasını tesislerinde, ürettikleri helal ürün / hizmetlerinde, market ve/veya süpermarket koridorlarında
kullanamaz.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını, Helal belgeli  tüm helal ürünlerine net bir şekilde basmalı ve her kutu / pakette etiketlemelidir.Etiketleme işlemi
güvenli, damgalanmış / yapıştırılmış, erişilemez ve silinemez olmalı ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dâhil olmak üzere paketin açıklığının hiçbirinin veya
tamamının tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kapsanmasına neden olmamalıdır.
-Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını Helal belgeli ürün paketi üzerinde parçalı olmayacak sekilde veya paket açıldığında ikiye ayrılmayacak şekilde
konumlandırmalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını ölçüsünü belgeli tüm helal ürünlerinde paket ve/veya kutunun ölçüsüne doğru orantılı olarak düzenlemelidir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını Helal belgeli ürün haricinde muayene test raporu ve dokumanlar üzerinde kullanmamalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş için SZUTEST Helal markası ve karekod (QR) ) kullanımı için özel ve benzersiz bir tanımlama SZUTEST tarafından sağlanacaktır. Helal Belgesine
sahip kuruluş belirlenen SZUTEST Helal markası ve karekodu  sadece Helal belgesine sahip ürün için kullanabilir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını orijinal özelliklerini değiştirmediği sürece EK-1 de belirlenen renk kodlarına ve renk tonlarına ulaşmayı hedefleyerek,
birincil ambalaj üzerinde ilgili SZUTEST Helal markasını kullanacaktır. Kullanım esnasında baskı yapılacak olan materyallerden / baskı yönteminden vb. kaynaklanan
durumlardan dolayı SZUTEST Helal markası renk değişimi söz konusu olabilir. Bu durum kabul edilebilir bir durumdur. 
- Belgelendirilmiş Helal hizmetleri için SZUTEST Helal markası / sertifikası sadece kuruluşun girişinde sergilenmelidir.

8.7 Gürültü İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar
İmalatçı 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik eklerine göre uygunluğu onaylanmış ürünü için
ürününe Ek.13'de yer alan Gürültü işaretini basabilir.
İmalatçı ancak uygunluğu verilen ürün için gürültü işaretini kullanacağını beyan eder.
Ek 13 Gürültü işaretinin yanıltıcı kullanımından SZUTEST sorumlu değildir.
İmalatçı, gürültü işaretinin içerisine beyan ettiği ses basınç seviyesini yazmakla yükümlüdür.

8.8 Yeni SZUTEST Logoları Kullanım Şartları
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SZUTEST Yeni Logoları, eski logolar ile eş zamanlı olarak kullanılabileceği gibi, ayrı ayrı da kullanılabilir.
SZUTEST Yeni logolarının detaylı kullanımı bu prosedürün EK-15' inde ve FR.290 SZUTEST Sertifikasyon Markaları Kullanım dokümanında verilmektedir. 

8.9 TÜRKAK Markasının Kullanımına İlişkin Kurallar
8.9.1 SZUTEST tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenlenen sertifika/raporlamalarda kullanılacak TÜRKAK akreditasyon markası görselleri EK.14' de
tanımlanmıştır.
8.9.2 TÜRKAK Markası sadece SZUTEST tarafından Ek.14'de  belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST internet sayfasında TÜRKAK Akreditasyon
Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar' a göre kullanılabilir.
8.9.3 SZUTEST logosu ile TÜRKAK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda TÜRKAK markası daha baskın olamaz.
Ek-14' de belirtilen harf kodlamaları;
       a. Personel Belgelendirme 
       b. Yönetim Sistemleri Belgelendirme
       c. Ürün Belgelendirme 
       d. Muayene 
       e. Deney
Akreditasyonları ifade eder. 
8.9.4 Bu alanda verilen logolar Müşteri kullanımı için SZUTEST logosu ile birlikte özel olarak tasarlanır ve iletilir. 

8.10 SZUTEST Logo Kullanımında Renk Kodları
SZUTEST  logosu beyaz zemine lacivert ve lacivert zemine gri olarak aşağıda belirtilen renk kodlarında kullanılabilir. SZUTEST Helal logosunun, kullanıldığı üründe
görünülebilirliğini sağlayan zemin üzerinde kullanılması önerilir.  

Lacivert 

R(Red)     : 11
G(Green) : 59
B(Blue)    : 93

C(Cyan)                   : 100
M(Magenta)             : 86
Y(Yellow)                 : 34
K(Black)                   : 23

 
Beyaz 

R(Red)     : 255
G(Green) : 255
B(Blue)    : 255

C(Cyan)                   : 0
M(Magenta)             : 0
Y(Yellow)                 : 0
K(Black)                   : 0

 
Gri 

R(Red)     : 204
G(Green) : 204
B(Blue)    : 204

C(Cyan)                   : 19
M(Magenta)             : 15
Y(Yellow)                 : 16
K(Black)                   : 0

Yeşil

R(Red)     : 0
G(Green) : 148
B(Blue)    : 58

C(Cyan)                   : 85
M(Magenta)             : 10
Y(Yellow)                 : 100
K(Black)                   : 10

Siyah 

R(Red)      :
0
G(Green)  : 0
B(Blue)     :
0

C(Cyan)                   : 75
M(Magenta)             : 68
Y(Yellow)                 :  67
K(Black)                   : 
90

IAF Logo Kullanımı Renk Kodları:

Siyah beyaz veya Pantone 2747 (koyu mavi) ve Pantone 299 (açık mavi) renklerde,
Belirgin zıt bir zemin üzerinde, (Tercihen beyaz.)
IAF MLA Markasının tüm kelimelerinin net bir şekilde okunabileceği boyutta olmalı ve IFS MLA Markasının genişliği basılı medya için 20 milimetreden ve dijital medya için
75 pikselden az olmamalıdır.

Yeni Szutest Logosu Renk Kodları:
Pantone 320C
Pantone 871 C (GOLD)
Pantone 656 C

EKLER

Ek.1 SZUTEST Logoları
EK.2 Yönetim Sistemi Markaları
EK.3 Yönetim Sistemi Belge İşaretleri (TÜRKAK)
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EK.4 Yönetim Sistemi Belge İşaretleri (IAS)
EK.5 Ürün Belge İşareti
EK.6 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve SZUTEST Logosu Kombinasyonu
EK.7 CE İşareti
EK.8 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu
EK.9 MYK Markası 
EK.10 EX İşareti
EK.11 SZUTEST Helal Markaları  (Türkçe / İngilizce )
EK.12 SZUTEST Helal Akreditasyon Markası
EK 13 Gürültü İşareti
EK.14 TÜRKAK Markaları
EK 15 FR.290 SZUTEST Sertifikasyon Markaları Kullanım dokümanında verilmektedir. 
 
EK.1 SZUTEST Logoları

EK.2 Yönetim Sistemi Markaları
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EK.3 Yönetim Sistemi Belge İşaretleri (TÜRKAK)
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EK.4 Yönetim Sistemi Belge İşaretleri (IAS)
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EK.5 Ürün Belge İşareti

EK.6 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve SZUTEST Logosu Kombinasyonu

EK.7 CE İşareti

EK.8 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu

EK.9 MYK Markası
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EK.10 EX İşareti

EK.11 SZUTEST Helal Markaları  (Türkçe / İngilizce)

Not: Helal Markası altındaki kutucuğa ilgili ürün için SZUTEST tarafından tanımlanmış benzersiz numara kullanılmalıdır. 
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Not: Helal Markası altındaki kutucuğa ilgili ürün için SZUTEST tarafından tanımlanmış benzersiz numara kullanılmalıdır. 

EK.12 SZUTEST Helal Logosu ile Helal Akreditasyon Markası Kullanımı 

EK.13 Gürültü İşareti

EK.14 TÜRKAK Markaları
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EK.15 FR.290 SZUTEST Sertifikasyon Markaları Kullanım dokümanında verilmektedir. 
Koyu arka planlarda markaların koyu arka plan için tasarlanmış versiyonları kullanılmalıdır.
Koyu arkaplana sahip markalar www.szutest.com.tr adresinden erişilebilir.
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