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1 AMAÇ
Bu talimatın amacı, İTBAK Logosu ve İTBAK’ın uygunluk değerlendirme sonucu
uygunsuzluk olmadı takdirde müşterisine verdiği belge veya raporların müşteri
tarafından kullanımının tanımlanmasıdır.
2

UYGULAMA
2.1.1
İTBAK Logosu ve Kullanımı: İTBAK Logosu, Türk Patent Enstitüsü
tarafından koruma altına alınmıştır. Aşağıda şekli, ölçüleri, font ve renkleri
verilen sembol İTBAK’ın logosudur.

Logoya, İTBAK internet sitesi üzerinden ulaşılabilir ve belirtilen şekil ve boyutlarda
kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyültülebilir.
İTBAK’ın Logosu, İTBAK’ın; CE, G uygunluk ve FÜK belgesi veya Başlangıç Tip
Deney Raporu verdiği müşterileri tarafından aşağıda belirlenen şartlar dahilinde
kullanılır. Teknik Onay verilmiş ürün/sistem sahipleri İTBAK Logosunu uygunluk
değerlendirme hizmeti sonrasında belge veya rapor almaya hak kazandığı takdirde
kullanır.
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2.1.2
Müşteri, uygunluk değerlendirme hizmeti sonucunda, ürün/sisteme
belge veya rapor almaya hak kazandığı takdirde, hizmet kapsamındaki
ürün/sistem üzerinde ve/veya ambalajında İTBAK Logosunu kullanabilir.
2.1.3
Müşteri ile yapılan sözleşmenin askıya alınması veya fesih edilmesi
halinde müşteri, İTBAK logosunu kullanamaz.
2.1.4
Müşteri, İTBAK logosunu; araçlar, bayraklar, binalar, kartvizitler
üzerinde kullanamaz.
2.1.5
Müşteri; İTBAK’dan belge veya rapor almaya hak kazandı ise reklam
amaçlı yayınlarında ve/veya tanıtım broşürleri üzerinde İTBAK Logosunu hak
kazandığı ürün/sistem ile beraber kullanabilir.
2.1.6
Müşteri; test, deney, kalibrasyon veya inceleme raporları üzerinde
İTBAK logosunu kullanamaz.
2.1.7
Belgesi veya raporu askıya alınan veya iptal edilen müşteri, İTBAK
Logosunu kullanamaz. Daha önce İTBAK Logosunu kullandığı yerlerden de
logoyu çıkarır.

2.2

İTBAK Belge ve Rapor Kullanımı:
İTBAK tarafından verilen belge ve raporlar aşağıda belirlenen şartlar dahilinde
kullanılır.

2.2.1 Belge veya rapor geçerlilik süresi boyunca geçerlidir. İTBAK belge veya
raporu talep ettiği takdirde müşteri belge veya raporu iade eder.
2.2.2 Belge veya rapor, belgede adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir
şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü
şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk müşteriye aittir.
2.2.3 Belge veya rapor kullanma hakkı kazanan müşterinin, ürün/sistem belgesini
yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belge
veya rapora ait bilgileri ilgili tarafları yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edildiği
takdirde, müşteri İTBAK tarafından uyarılır ve İTBAK’ın Belge/Raporu geri
istemesi durumunda Müşteri derhal belge/raporu iade eder.
2.2.4 Müşteri, belge veya rapor üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
2.2.5 Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek
amacıyla çoğaltılabilir.
2.2.6 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla
dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
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2.2.7 Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek basına yeterliliği göstermek
amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak
kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
3 YETKİ VE SORUMLULUKLAR
İTBAK Genel Müdürü ve Mali ve İdari İşler Birimi

4
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REVİZYON
NO
01
02

REVİZYON NEDENİ

REVİZYON TARİHİ

İTBAK
Yönetmeliği,
İTBAK
Organizasyon
şemasında yapılan değişiklikler ve İTBAK Logo 01.04.2016
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