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AMAÇ VE KAPSAM  

 
Sastek firmasının ve akredite olduğu konulardaki ilgili akreditasyon logolarının 

kullanımı ile ilgili esasların belirlenmesidir.  
 
TALİMAT  

 
Standartlar gereği logo kullanmaya hak kazanmış firmalar, aşağıda belirtilen 

kurallara ve TÜRKAK’ın logo kullanım talimatına (Bakınız: www.turkak.org.tr / 
R10.06- TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş 
Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Logo 

kullanım formatı Sastek Web Sitesinden (www.sastek.com.tr) güncel olarak 
yayınlanır. 

 
 

 

 

2759 

 
 

 

 

Onaylanmış 

kuruluş 

numarası 

  

 

 

 

Sastek  logosu TÜRKAK 

logosu 

    

 

Logolar sadece belgelendirme, gözetim ve belge yenileme denetimlerinde belge 
almaya veya devamına hak kazanmış olan firmalar tarafından aşağıdaki usuller 

dahilinde kullanılabilir. 
 

1. SASTEK logoları SASTEK’i zedeleyecek şekilde kullanılamaz. 
 
2. Logolar basılmadan veya yayınlanmadan önce taslağı Sastek Belgelendirme 

birimine gönderilmeli ve onay alındıktan sonra kullanılmalıdır. 
 

3. Logo sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için kullanılmalıdır. Belge 
kapsamı dışındaki faaliyet alanlarını da kapsıyormuş gibi yanlış anlaşmaya neden 
olmamalıdır. 

 
4. Logolar doğrudan ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu/kalitesini çağrıştıracak 

şekilde kullanılmamalıdır. 
 
5. Ürün ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait 

olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikle kullanılabilir. (Örnek: “Bu ürün, kalite 
yönetim sistemi ISO 9001:2015 standardına göre belgelendirilmiş tesislerimizde 

üretilmiştir.”) 
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6. (En x boy) oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya 

küçültülebilir.  
 

7. Logoların orijinal renklerinde kullanılması tercih edilmek ile birlikte sadece 
Sastek logoları, logoyu kullanacak firmanın logosuna uygun renklerde kullanılabilir. 
TÜRKAK markasının rengi değiştirilemez. 

 
8. Logolar beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. 

 
9. Logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve izlenmesi denetimlerde 
veya alınacak şikayet / itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır. 

 
a. Logonun yanlış kullanılmasında Düzeltici Faaliyetler Prosedürü 

uygulanacaktır. Faaliyet planları tespit edilmiş olan durumun analizine göre farklılık 
gösterebilecektir. 
 

b. Logonun kötüye kullanımına dair bir tespit elde edildiğinde Düzeltici Faaliyet 
Prosedürü işletilecektir. Kötüye kullanım durumunda açılacak olan faaliyet kapsamı 

logo kullanımının geri çekilmesi veya gerektiğinde uygun hukuki işlemin yapılması 
olabilecektir. 

 
c. Bu madde Sastek ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu kötüye kullanma 
halleri için de geçerlidir. 

 
10. TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz. TÜRKAK markasının 

yanında SASTEK logosu mutlaka olmalıdır. TÜRKAK MARKALI SASTEK LOGOLARI 
kısmında gösterildiği şekilde kullanmalıdır. Bunun dışında farklı şekillerde 
kullanılamaz. 

 
11. Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) 

logoları kesinlikle belgeli kuruluşlar tarafından kullanılamaz. 
 
12. Logolar, logoyu kullanacak firmanın logosundan daha baskın şekilde 

kullanılamaz. Firmanın kendi logosu ön planda veya eşit olmalıdır. 
 

13. Belgenin askıya alınmasında, iptalinde veya Sastek ile firma arasındaki 
sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. Üzerinde 
logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. 

kullanımdan kaldırılmalıdır. 
 

15. TÜRKAK markasız SASTEK logoları; 
Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde 
(katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), bayraklarda, kartvizitlerde 

(Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir), promosyon malzemelerinde, araçların üzerinde, binaların 

duvarlarında, personel üniformalarında ve ürün ambalajı üzerinde kullanılabilir. 
Doğrudan ürün üzerinde kullanılamaz. 
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16. TÜRKAK markalı SASTEK logoları; 

Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde 
(katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), faaliyet yerinin iç duvarlarında, 

kapılarında kullanılabilir. 
Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, bayraklarda, araçların üzerinde, 
kartvizitlerde (Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda 

değerlendirilmektedir), promosyon malzemelerinde, binaların dış duvarlarında ve 
laboratuvar deneyleri, kalibrasyon ve muayene raporları üzerinde kullanılamaz. 


