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1.0. AMAÇ ve KAPSAM/ PURPOSE AND SCOPE 
Bu talimatın amacı, belgelendirme logo ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralları 
belirlemektir./ The aim of this instruction is to define rules related with certification logo and 
certificate usage. 
 
Bu talimat, INSPECT sistem belgelendirme logo ve belgelerinin ve aynı zamanda 
akreditasyon kuruluşu logolarının kullanım kurallarını kapsar./ This instruction covers usage 
of INSPECT system certification logo and certificate and at the same time logos of accreditation 
institution. 
 

 
2.0. TANIMLAR/ DEFINITONS 
- 

 
3.0. UYGULAMA/ EXECUTION 

3.1. Genel/ General 
Bu talimat, belgelendirme logolarının ve belgelerinin kullanımları için ortak şartları 
içerir. Ortak şartlar, belgelendirme logo ve belgelerinin kullanımları için ayrım 
gözetmeksizin uygulanmalıdır. Ortak olmayan şartlar, ayrı maddelerde belirtilmiş 
olup belgelendirme logo ve belge kullanımları için uygulanması gereken özel şartları 
içerir./ This instruction includes mutual conditions for using of certification logo and 
certificate. Common conditions should be applied for usage of certification logo and 
certificate without discrimination. Non-common conditions include special conditions for 
usage of certification logo and certificate and they are defined at separate items. 
 

3.2. Logo ve Belge Kullanım Kuralları (Genel)/ Logo and Certificate Usage Rules Logo 
(General) 
Belge almaya hak kazanan kişi veya kuruluşlar, kullanım hakkı kazandığı logo ve 
belgeleri bu talimatta yazan şartlara ve kurallara göre kullanmak zorundadır./ Persons 
or companies who deserve to take certificate have to use logos and certificates that they 
deserve to use, according to conditions and instructions that are written in this instruction. 
 
Logo ve belge kullanım kuralları aşağıdaki gibidir/ Logo and certificate usage rules are 
like followings: 
 
a. INSPECT logoları, INSPECT tarafından yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve 
belge geçerliliği devam eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Üçüncü 
şahısların INSPECT logolarını izinsiz kullanması durumunda hukuki yaptırımlar 
başlatılır./ INSPECT logos can be used by persons or companies who are successful at 
performed audit and are continued certificate validity. In case third parties use INSPECT 
Logo without permission, law enforcement is performed 
 
b. INSPECT logolarına, INSPECT web sitesinden ulaşılabilir./the logos are available 
on INSPECT’s web site 
 
c. INSPECT’ den belge almaya hak kazanan kuruluşlar, bu talimat şartlarının yanı 
sıra Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yayınlanmış olan “R10.06 
Türkak Akreditasyon Markası’ nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca 
Kullanılmasına İlişkin Şartlar” dokümanında belirtilen şartlara ve kurallara da uymak 
zorundadır. Bu doküman, belgelerin teslimi ile kişi veya kuruluşa verilir. Ayrıca bu 
dokümanın güncel versiyonlarına Türkak’ ın resmi internet sitesinden ulaşılabilir. 
(www.turkak.org.tr). IAS logoları https://www.iasonline.org/resources/ isimli web 
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sitesinden edinilebilir./ Organizations who gain right to take certificate from INSPECT 
have to obey conditions and rules which are defined at “R10.06 Requirements for Using 
TURKAK Accreditation Symbol by the Accredited Bodies” document that is published by 
Turkish Accreditation Agency (TURKAK) besides these rules. This document is given with 
certificate submitting to persons or companies. Besides, to update versions of these 
documents can be reached from official web site. (www.turkak.org.tr). IAS accreditation 
logos and usage conditions can be downloaded via https://www.iasonline.org/resources/. 
 
d.INSPECT logoları, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetlerden hiçbir 
şekilde INSPECT’ in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz./ 
INSPECT logos cannot be used as to infer that Inspect responsible from relevant activities 
or usage document content 
 
e. INSPECT logo ve belgeleri, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı diğer 
kişi veya kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz./ INSPECT logo and certificates cannot 
be used at unit that is not placed at certificate scope, other dependent persons or companies 
or institutions 
 
f. INSPECT logosu, sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında 
kullanılabilir./ INSPECT logo can be used only at activities which are in certificate scope 

 
g.Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin süresinin dolması, belgenin askıya alınması 
veya iptal edilmesi durumlarında kişi veya kuruluş derhal logo ve belgelerin 
kullanımını durdurmak durumundadır. Kişi veya kuruluş, geçerliliğini yitiren orijinal 
belgeleri INSPECT’ e göndermekle yükümlüdür./ In case of canceling contract, at the 
end of expire date of certificate, suspension or canceling of certificate, persons or companies 
have to stop immediately certificate and logo usage. Persons or companies have to 
responsible for send to INSPECT original documents which are not valid. 
 
h.INSPECT sistem belgeleri tüzel kişilere düzenlenir ve tüm kullanım hakları 
belgenin adına düzenlediği tüzel kişiye aittir. Belge ve logo kullanım hakkı üçüncü 
taraflara devredilemez./ INSPECT system certificates are prepared to legal persons and 
all usage rights belong to legal person who certificate is prepared for. Certificate and logo 
usage right cannot be transferred to third parties 
 
i.Belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlar, belge geçerliliği devam ettiği sürece, bu 
talimat şartlarına ve kurallarına uymakla yükümlüdür./ Certificated persons or 
companies are responsible for obeying these instruction conditions and rules during 
certification validity 
 
j.INSPECT logo ve belgesinin yanıltıcı ve/veya uygun olmayan bir şekilde 
kullanılması durumunda, her türlü yasal hak INSPECT’ e aittir. INSPECT, yasal 
takibat açma hakkını her zaman saklı tutar./ In case of using INSPECT logo and 
certificate as misleading and/or improperly, all legal rights are belong to INSPECT. To take 
legal action right of INSPECT is always preserved 
 
k.Bu talimat dışında bir logo kullanımı tespit edilirse belgenin askıya alınması ve 
iptal edilmesi işlemleri uygulanır ve yasal mevzuata göre işlem başlatılır./ If a logo 
usage  is determined apart from this instruction, suspension of certificate and canceling of 
certificate processes are applied and process is started according to legal regulations 
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l.INSPECT, kişi veya kuruluşların logo ve belge kullanımlarının kontrolünü, planlı 
denetimlerde ve alınacak şikayet ve itirazlarda yapar. Kişi veya kuruluşlar logo ve 
belgelerin kullanım alanlarını denetçilere veya kontrolörlere göstermek zorundadır./ 
INSPECT controls logo and certificate usage of persons and companies at planned audits 
and taken complaints and objections. Persons or companies have to demonstrate their logo 
and certificate usage areas to auditors or controllers 
 
m. INSPECT logoları/ INSPECT  logos, 

• Aynı doküman üzerinde çok sayıda çoğaltılarak kullanılamaz/ Cannot be used 
at the same document by copying. 

• Orantısız şekilde kullanılmaz/ Cannot be used as unproportionally. 
• Tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır./ Must 

be in a size that all properties can be seen in detail. 
• Boyu en az 15 mm olacak şekilde kullanılmalıdır/ Must be used as being height is 

at least 15 mm 
• Orijinal renklerinde veya siyah-beyaz kullanılmalıdır./ Must be used within 

original colors or black-white 
• Kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz./ Cannot cover more 

place than half of document that logo is used 
• Bu talimat dışında farklı bir logo kullanımının gerekli olması durumunda, 

Belgelendirme Müdürlüğü’ nden onay alınmalıdır./ In case it is necessary to use 
logo apart from this instruction, approval must be taken from Certification 
Management. 

• Logolarda bulunan siyah renk kodu şu şekildedir ; C:100, M:100, Y:100 , K: 
100/ Black color code which is found at logo is like that; C:100, M:100, Y:100 , K: 
100 

• Logolarda bulunan kırmızı renk kodu şu şekildedir  C:23, M:100, Y:96 , K: 0/ 
Red color code which is found at logo is like that C:23, M:100, Y:96 , K: 0 

• Logolarda bulunan Sarırenk kodu şu şekildedir  C:0, M:60, Y:100 K:0/ Yellow  
color code which is found at logo is like that  C:0, M:60, Y:100 K:0 

 
o. INSPECT, bu talimatta belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme 
hakkına sahiptir. Kişi veya kuruluşlar, bu talimatın güncel versiyonunu INSPECT 
web sitesinden sürekli takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür./ INSPECT has right 
to change conditions that are defined in this instruction without pre-inform. Persons or 
companies are responsible for to follow update version of these instruction from INSPECT 
website and to apply 
 
p. INSPECT ile ticari ilişkiye giren her kişi veya kuruluş bu talimatta belirtilen ve 
belirtilmeyen kanuni şartları kabul etmiş sayılır./ It is supposed that each person or 
company who has commercial relationship with INSPECT admit legal requirements that are 
defined or not at this instruction 
 
r. INSPECT tarafından Belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme kapsamı 
daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Müşteri sözleşme imzalamakla bu yükümlülüğü kabul etmektedir./ In 
case certificate scope is reduced, certificated company is responsible for to provide changing 
all advertisement materials according to this changing 
 
s. Belgelendirilmiş kuruluş, yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, 
INSPECT’in bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek 
şekilde kullanılmasına izin vermemesini sağlamalıdır./ Certificated company, being 
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certificated its management system, must not to give permission to be used to give impression 
that INSPECT certifies a product (including service) or process 
 
t. Belgelendirilmiş kuruluş almış olduğu belgeyi INSPECT’in veya belgelendirme 
sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda 
kullanmamasını sağlamalıdır./ Certificated company must use its certificate in a way not 
to tarnish INSPECT reputation or certification system or not to lose public confidence 

 
 

3.3. Logo ve Belge Kullanımları/ Logo and Certificate Usage 
Belgelendirme logo ve belge kullanımları için kurallar aşağıdaki gibidir/ Rules for 
certification logo and certificate usage are like followings: 
INSPECT belgelendirme logoları/ INSPECT certification logos; 

• Ürün belgesi gibi kullanılamaz/ They cannot be used as product certificate. 
• Ürünlerin birincil ambalajları üzerinde kullanılamaz/ They cannot be used on 

primary package of products. 
• Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ve son kullanıcıya ulaşmadığı 

düşünülen dış ambalajlarda, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait 
olduğunu belirtecek bir ifade ve açıklama ile birlikte kullanılabilir. (Örneğin; 
“Bu ürün, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre 
belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir” seklinde açık bir ifade olabilir.)/ They 
can be used on outer packages that it is thought that they don’t reach to last user 
and are used for transporting with an statement and explanation which defines that 
certificate belongs to management system not to product. (For example; explanation 
can be like that  “This product is produced in a company which is certificated 
according to ISO 9001:2015 Quality Management System standards ” ) 

• Reklam amaçlı olan yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir. (Örneğin; antet, 
faturalar, kartvizitler ve diğer kağıt kullanımı gerektiren malzemeler)/ They can 
be used at publications or brochures that they are for advertisement. (For example; 
Questionnaire, bills, business cards and other materials) 

• INSPECT tarafından belgelendirmesinin geri çekilmesi veya askıya alınması 
üzerine belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin 
durdurulması için müşteri uyarılır./ In case of retrieving or suspension 
certification, customer is warned by INSPECT to stop using all advertisement 
activities that include certification reference 

 
3.4. Türkak Logosu Kullanımı ve Bazı Kısıtlamalar/ Türkak Logo usage and some 

restrictions 
Türkak logosu, “3.2” maddesinde belirtilen Türkak dokümanında yer alan şart ve 
kurallar doğrultusunda kullanılmalıdır. Türkak logosu kullanımı ile ilgili kurallar ve 
bazı kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir:/ Türkak logo must be used within direction of 
conditions and rules which are at Türkak document and defined at item “3.2”. Rules and 
some restrictions about Türkak logo usage are defined as followings: 
 
a. Türkak logosu, eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, 
tanıtım ve benzeri malzemelerde kullanılabilir, kartvizitlerde kullanılamaz./ If 
certificate is within scope of accreditation, Türkak logo can be used on stationery, 
advertisement, promotion and other materials, but cannot be used on business cards 
 
b. “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında 
üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş 
notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama 
paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir./ “Promotion Materials” term 
covers notes, labels, documents or written declarations which are enclosed over products 
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and materials apart from products and materials that are produced under a accredited 
product certification activity. This restriction is valid for packaging and promotion 
materials, too 
 
c. Türkak logosu, INSPECT logosu bulunmaksızın tek basına kullanılamaz./ Türkak 
logo cannot be used as single-handed without presence of INSPECT logo. 
d. Türkak ve INSPECT logosu birbirinden ayrı yerlerde ve birbirinden farklı 
boyutlarda ve birbirinden baskın olacak şekilde kullanılamaz./ Türkak and INSPECT 
logos cannot be used at different places, having different sizes, and being dominant from 
each other 
e. Türkak logosu, aynı malzeme üzerinde birden fazla kullanılamaz./ Türkak logo 
cannot be used more than one at the same material 
f. Türkak logosu, A4 ebadından daha büyük bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, 
eni en fazla 30 mm’ den daha büyük olmamalıdır./ If Türkak logo is printed on a 
material that is larger than A4 size, its width must not be more than 30 mm 
g. Türkak logosu, kabartma ve hologram seklinde kullanılabilir./ Türkak logo can be 
used as emboss and hologram 
h. Türkak logosu, taşıtların üzerinde kullanılamaz./ Türkak logo cannot be used on 
vehicles 
i. Türkak logosu, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz./ Türkak logo cannot 
be used on buildings and flags 
j Hiçbir amaç için bozulmamalıdır, formatında bir değişiklik ve tahrifat yapılmamalı 
elektronik versiyonunda olduğu sekli ile kullanılmalıdır./ It must not be damaged with 
any aim, any change on its format cannot be done, it must be used in form which is in 
electronic version 
k. Türkak logosu, bir ürünün Türkak tarafından onaylandığını ima edici şekilde 
kullanılmamalıdır./ Türkak logo cannot be used to imply that a product is approved by 
Türkak 
l. Logonun laboratuvar testlerinde, kalibrasyon ve muayene raporlarında ve buna 
benzer raporlarda kullanılması engellenmiştir/ Usage of logo at laboratory tests, 
calibration and examination reports and at such like reports is prevented 
 
Sertifikada 2x2 cm ebatlarında Kare kod mevcut olup, bu kod belgenin sorgulanması 
için TÜRKAK tarafından üretilir ve ilgili firmanın belgesine (TÜRKAK Logosunun 
yanına) yerleştirilir. Bu kod yerleştirilirken TÜRKAK R10.06(Rev.02) dikkate alınır./ 
There is a 2x2 cm QR code in the certificate, and this code is produced by TÜRKAK for 
querying the document and placed on the certificate of the relevant company (next to the 
TÜRKAK Logo). While placing this code, TÜRKAK R10.06 (Rev.02) is taken into 
consideration. 

 
3.5. IAS Logosu kullanımı/IAS Logo usage 

IAS logosunun kullanımı için https://www.iasonline.org/wp-
content/uploads/2017/04/007-Transition-to-New-IAS-Corporate-Logos-and-
Accreditation-Symbols.pdf adresinde belirtilen kurallar geçerlidir./For the rules of IAS 
logos, the rules which are mentioned on https://www.iasonline.org/wp-
content/uploads/2017/04/007-Transition-to-New-IAS-Corporate-Logos-and-Accreditation-
Symbols.pdf is valid 
 

3.6. FSSC 22000 Logosu kullanımı/FSSC 22000 Logo usage 
FSSC 22000 logosunun kullanımı için https://www.fssc22000.com/wp-
content/uploads/2021/02/FSSC-22000-Scheme-Version-5.1_pdf adresinde belirtilen 
kurallar geçerlidir./For the rules of FSSC 22000 logos, the rules which are mentioned on 
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2021/02/FSSC-22000-Scheme-Version-
5.1_pdf.pdf  is valid 
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3.6.1. Sertifikalı kuruluşlar, Sertifikasyon Kuruluşları ve Eğitim Kuruluşları, FSSC 
22000 logosunu yalnızca kuruluşun basılı materyali, web sitesi ve diğer 
promosyon malzemeleri gibi pazarlama faaliyetleri için kullanacaktır. 
/Certified organizations, Certification Bodies and Training Organizations shall use 
the FSSC 22000 logo only for marketing activities such as organization's printed 
matter, website, and another promotional material 

3.6.2. Renk kodları yukarıda belitilen dokümanda belitilmiştir./The colour codes are 
explained in above mentioned documents 

3.6.3. Diğer tüm metin ve resimler siyah beyaz olduğunda logonun siyah beyaz 
kullanımına izin verilir./ Use of the logo in black and white is permitted when all 
other text and images are in black and white. 

3.6.4. Sertifikalı kuruluşun FSSC 22000 logosunu, herhangi bir beyanını 
kullanmasına veya aşağıdakiler üzerinde sertifikalı statüsüne atıfta 
bulunmasına izin verilmez./ Use 
a. Ürün/Product 
b. Etiket/It’s labelling 
c. Ambalajı (birincil, ikincil veya başka herhangi bir biçimde); / its packaging 

(primary, secondary or any other form) 
d. FSSC 22000'in bir ürünü, süreci veya hizmeti onayladığını ima eden 

başka herhangi bir şekilde / in any other manner that implies FSSC 22000 
approves a product, process, or service. 

 
3.7. Basit Kural/Basic rule 

Eğer kullanıp kullanmamakta emin değilseniz veya tereddüde düşüyorsanız önce 
bize danışın, böylece ilerideki zamanlarda birçok muhtemel sorunun önüne 
geçebiliriz./ If you are not sure about whether use using it  or if you hesitate, firstly 
consultant to us, thus we can preclude many possible problems 
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3.8. INSPECT ve FSSC 22000 Logoları/INSPECT’s and FSSC 22000 Logo(s) 

INSPECT Logosu aşağıdaki gibi kullanılabilir./Please kindly use INSPECT’s lofo as 
below 

Akreditasyonlu logo(lar)/Accredited Logos 

 

 

 

 

 

 

 


