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Logo (belgelendirme işareti) kullanımı kesinlikle uyulması gereken sınırlamaları içerir. 
 
Bu kılavuz, yanlış anlamalardan kaçınmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
2 adet logo ve marka bulunmaktadır.  
 
- SGS logosu  
- SGS ve TÜRKAK markaları 
 
Akreditasyon logosunun tek başına kullanımı uygun değildir. İlgili standart logosu ile birlikte 
kullanılmalıdır. 
 
İlişikteki tablo; logonun değişik durumlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. İlave bilgiler için 
www.turkak.org.tr adresindeki R10.06 nolu rehbere bakınız. 
 
Kullanım ile ilgili en son kararı vermeden önce bu tabloya uygun olup olmadığını kontrol edin.  
Herhangi bir noktadan emin değilseniz veya bir şüpheniz varsa lütfen bizi arayın. 
 
Aldığınız belge ile sadece etkili bir sistem elde etmiyor aynı zamanda tüm başarılı organizasyonların 
elde etmeye çalıştığı bir pazarlama düzeyine de erişmiş oluyorsunuz.  
 

 
 
 
 

KULLANIM 
 

SGS ve TÜRKAK Markası 

 
 

SGS Markası 

 

 
Satış ve sözleşme dokümanları, 

antetli kağıt, kartvizit, fatura, tebrik 
kartları ve teslimat makbuzları gibi 
kırtasiye ürünlerinde 

 
Evet-ancak sadece kapsam ile ilgili ise…Minimum ebat 

20mm*15mm. Kartvizitlerde okunur olmak zorundadır. 

 
Evet-ancak sadece kapsam ile ilgili 

ise (okunur olmak zorundadır) 

 
Reklamlar, teşhirler, posterler, 

televizyon reklamları, tanıtım 
videoları, web siteleri ve broşürler 
gibi reklam malzemelerinde 

 
Evet-ancak sadece şirket ismi/logosu ile birlikte. 

 
Evet-sadece şirket ismi/logosu ile 

birlikte 

 
Bayraklarda, ürüne eşlik eden tanıtım 
malzemelerinde, cam etiketlerinde, 

billboard reklamlarında, tabelalarda, 
cep ajandaları, kupalar, bardak 
altlıkları gibi promosyon 

malzemelerinde  

 
Hayır 
 

 
Evet 

 
Araçların Üzerinde 

 
Hayır 

Evet-Ancak sadece şirketinizin 
adı/işareti bulunduğunda 

 

  

http://www.turkak.org.tr/


 

 

 

 

  
BİLGİ VE DENETİM 

HİZMETLERİ 

Doküman No S-KN-TRL-I-02    

İlk Yayın Tarihi 5.05.2010 

Revizyon/Onay Tarihi 5.04.2023 

Revizyon No 4 

 

ISO 14001 LOGO KULLANIM TALİMATI 

 

        
 

 2 

 

 
KULLANIM 

 

 

SGS ve TÜRKAK Markası 

 
 

 
SGS Markası 

 

 
Ürün Üzerinde 

 
Hayır 

 
Hayır 

 
İç (birincil) Ambalajlarda. Ör: Küçük 

Paketleri İhtiva Eden Ambalajlar. 
  

 
Hayır- Ürün belgelendirmesi ile karıştırılmaması için 

ürünlerinde veya ambalajlarında Belgelendirme 
Logosu kullanılamaz. Ancak bir açıklama yapılabilir. 
Açıklamada firmanın markası veya ismi, ilgili 

belgelendirme standardı ve belgelendirme 
kuruluşunun ismi yer almalıdır. (Örneğin “Bu ürün, 
SGS tarafından ISO xx konusunda belgelendirilmiş 

olan (kuruluş adı) tesislerinde üretilmiştir”) 
 

 
Hayır-ancak bir açıklama yapılabilir. 

Açıklamada firmanın markası veya 
ismi, ilgili belgelendirme standardı ve 
belgelendirme kuruluşunun ismi yer 

almalıdır. (Örneğin “Bu ürün, SGS 
tarafından ISO ..... konusunda 
belgelendirilmiş olan (kuruluş adı) 

tesislerinde üretilmiştir”.). 
 

 

Dış (ikincil) Ambalajlarda ya da İç 
Ambalajın Mümkün Olmadığı 
Durumlarda. 

 

Hayır-ancak bir açıklama yapılabilir. Açıklamada 
firmanın markası veya ismi, ilgili belgelendirme 
standardı ve belgelendirme kuruluşunun ismi yer 

almalıdır. (Örneğin “Bu ürün, SGS tarafından ISO ..... 
konusunda belgelendirilmiş olan (kuruluş adı) 
tesislerinde üretilmiştir”.). 

 

 

Hayır-ancak bir açıklama yapılabilir. 
Açıklamada firmanın markası veya 
ismi, ilgili belgelendirme standardı ve 

belgelendirme kuruluşunun ismi yer 
almalıdır. (Örneğin “Bu ürün, SGS 
tarafından ISO ..... konusunda 

belgelendirilmiş olan (kuruluş adı) 
tesislerinde üretilmiştir”.). 
 

 
Deney, Kalibrasyon, Muayene 
rapor ve  sertifikalarında  

 
Kullanılamaz 
 

 
Kullanılamaz 
 

 
 
 

 
 

 

Logonun Formatı 
 

 

Şekil, oran ve görünüm değiştirilmemelidir.  
 

Metin okunabilir kaldığı müddetçe 

Belgelendirme Logosu küçültülebilir 
veya büyütülebilir. 

 
Renkler 

 

 
SGS logosu renk tonları gri 

(Pantone Kodu: 424) ve turuncu (Pantone Kodu: 021) 
olarak kullanılmalıdır. Bununla birlikte; Müşteri, 
Belgelendirme Markası’nı ayrıca gri (%65 

perdelenmiş siyah) olarak da kullanabilir. 
 

 
SGS logosu renk tonları gri 

(Pantone Kodu: 424) ve turuncu 
(Pantone Kodu: 021) olarak 
kullanılmalıdır. Bununla birlikte; 

Müşteri, Belgelendirme Markası’nı 
ayrıca gri (%65 perdelenmiş siyah) 
olarak da kullanabilir. 

 

 

Kullanım İzni 
 

 

Belgelendirme kapsamı dahilinde ve belirtilen şartlara 
uygun olarak sadece belge sahibi 
 

 

Belgelendirme kapsamı dahilinde ve 
belirtilen şartlara uygun olarak sadece 
belge sahibi 
 

Logolarda Şekil Değişikliği Yapılamayacağını ve İşaretin Okunabilir Olması Gerektiğini Unutmayınız 

SGS Belgesi Size Nasıl Yardımcı Olur? 
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Size teslim edilen belgede kapsam detaylı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca şirket adı ve adresi ile 
ilgili bilgi de sağlanmaktadır. Kapsama alınmayan yan firmalar ve tesis adresleri hiçbir şekilde 
logolarla bir arada referans edilmemelidir.  
 
Bunun yanında, hiçbir belgelendirme işareti müşterilerinize, tedarikçilere ya da iş faaliyetlerinizin bir 
parçası olmayan üçüncü şahıslara tahsis edilemez. 
 
Bu şartlara aykırı davranışlar belgenizin geri çekilmesine neden olabilecektir. 
 
 
Renk Kullanımı:   
 
SGS logosu renk değişikliği yapılmadan kullanılmalıdır. Renkli basımın mümkün olmadığı 
durumlarda siyah-beyaz olarak kullanılabilir. 
 
 
İzlenebilirliğin Önemi: 
 
Reklam ya da basında, yayına yönelik materyaller, belgelendirme işleminin SGS Bilgi ve Denetim 
Hizmetleri Bölümü tarafından yapıldığını ifade etmelidir. 
 
Belge işleminizle ilgili referans SGS Bilgi ve Denetim Hizmetleri Bölümü’nün müşterileri tarafından 
ve pazarda doğrudan izlenebilmesini sağlamalıdır. Bu işlem belgelenmemiş organizasyonların 
yanlış beyanlarda bulunmasını engellemektedir. 
 
 
SGS’nin Sundukları: 
 
Araştırmalar pazarlamanın sadece arzu edilen bir işlem değil, başarılı bir faaliyet trendi yakalamak 
isteyen şirketler için de gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 
 
Binlerce şirket, yönetim ve iş faaliyetlerinde etkili bir sistem uyguladıklarını ispatlamak ve kabul 
edilen yaygın şemalara karşı kendilerini korumak amacıyla belgelendirme faaliyetlerine yatırım 
yapmaktadır. 
 
Ne var ki, pek çoğu belgelerini pazarlama şansını göz ardı etmekte ve günümüzün rekabete dayalı 
ortamında iş faaliyetlerinin alanını genişletmekten geri kalmaktadır. 
 
SGS Bilgi ve Denetim Hizmetleri belgelendirdiği firmalara uzman personel kadrosuyla geniş bir 
pazarlama imkanı ve firmanın tanıtımına yönelik imkanlar sunmakta ve bu imkanları daha etkili 
kullanmaları konusunda da yardımcı olmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SGS Bilgi ve Denetim Hizmetleri Bölümü Desteği: 
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Pazarlamaya Yönelik Materyaller: 
 
Yeni belgenizi pazarlama materyali olarak kullanmak isterseniz size yardımcı olabilecek çeşitli 
ürünleri makul fiyatlarla sağlamaktayız. Fiyat teklifi, SGS Merkez Ofisimiz Bilgi ve Denetim 
Hizmetleri Bölümü tarafından gönderilir. 
 

• Flama - Bayrak 

• Etiket – Sticker  

 


