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Logo Kullanma Talimatı
1. AMAÇ
Belgelendirmesi yapılan müĢterinin SĠGMACERT Sertifika ve Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında
bilgilendirmeyi kapsar.
a. Sigmacert Logosu: Sigmacert firmasının kendi logosudur.
b. IAS LOGOSU: IAS Akreditasyon Kurumunun Logosudur.
Bu talimat, logo ve marka kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması
durumunda yapılacak iĢlemlerin dokümante edilmesidir.
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SİGMACERT LOGO KULLANIMI
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Logo sadece belgelendirme denetiminden geçerek belgelendirilmiĢ olan kuruluĢlar
tarafından ISO 17021-1, ISO 22003, ISO 27006 standartlarının gereklilikleri karĢılanmak
suretiyle kullanılabilir. Bu kurallar web sitesinde duyurulur, belgelendirme sözleĢmesinin
imzalanması ile de garanti altına alınır.
SĠGMACERT logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya
ilgili faaliyetten hiçbir Ģekilde SĠGMACERT’in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak Ģekilde
kullanılmaz. SĠGMACERT’in Logosu ve sertifika, sertifika kapsamında yer almayan bölüm,
bağlı kuruluĢ veya iĢtiraklerde kullanılamaz.
Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün, ürün ve test raporları, muayene raporları
üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
Logo ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu
belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Örnek: “Bu ürün, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi standardına göre belgelendirilmiĢ tesislerimizde üretilmiĢtir.”
Belgeli kuruluĢ logoyu, reklam amaçlı yayınlarda (gazete & dergi reklamları, el ilanları,
broĢür ve kataloglar) ve resmi evraklarında (kartvizit, antetli kağıt, fatura) kullanabilir.
Logo; en ve boy oranı değiĢtirilmemek kaydı ile istenildiği Ģekilde büyütülüp küçültülebilir.
Sigmacert logosunun rengi PANTONE Red 032 C dir. Renkli baskılarda sadece bu renk
kullanılabilir. Renksiz baskılarda ise sadece siyah/beyaz olarak kullanılabilir.
SĠGMACERT’ nın Akredite olmadığı alanlarda kullanılacak olan logoların yanına akreditasyon
markası iliĢtirilemez.
SĠGMACERT belgelendirmeye karar verdiği müĢteri kuruluĢların sertifikalarını teslim
ederken bu talimatın da www.sigmacert.com adresinde yayınlanmıĢ olduğunun bilgisini
verir.
Belge ve Logo Sigmacert’nın mülkü olup; denetlenen adres/adresler, prosesler, kapsamlar
ile sınırlandırılarak kuruluĢun kullanımına tahsis edilmiĢtir hiçbir Ģart altında çoğaltılamaz,
üzerinde değiĢiklik (tahrifat) yapılamaz, 3. Taraflara devredilemez ve kullandırılamaz.
Belgenin askıya alınması, iptali durumlarında logo kullanımı durdurulur. Belgenin
sonlanması ile orijinal belge Sigmacert’ ya iade edilmelidir.
Belgenin ve Logo’nun yanlıĢ kullanımından doğacak her türlü sorumluluk belgelendirilmiĢ
kuruluĢa aittir.
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3. KURALLARIN İHLALİ
SĠGMACERT buradaki kurallarla uyumsuzluk veya fikri mülkiyet hakkının ihlal durumunda
prosedürlerin de Ģart koĢulan gerekli her yaptırımı uygulayabilir; bu kapsam: düzeltici faaliyetleri,
sertifikanın iptalini, ihlalin yayınlanmasını ve eğer gerekirse, kurallarla uyuĢmama durumlarında yasal iĢlem
baĢlatılmasını (örneğin sertifikasyon Ģemasına yapılan yanlıĢ referanslar ya da sertifikasyon belgesinin
yanıltıcı kullanımı, belgelerde veya diğer tanıtımlarda bulunan ürünün sertifikalandığını gösteren markalar
veya diğer belirtici mekanizmalar) veya gerekli gördüğünde yasal yaptırım uygulanmasını kapsar.

SĠGMACERT’ĠN BELGELENDĠRDĠĞĠ MÜġTERĠ KULLANIMI ĠÇĠN SĠGMACERT LOGOSUNUN
KULLANIMI:

(STANDART:VERSİYON)
SERTİFİKA NO.

SĠGMACERT’ĠN BELGELENDĠRDĠĞĠ MÜġTERĠ KULLANIMI ĠÇĠN AKREDĠTASYON LOGOSU
VE SĠGMACERT LOGOSUNUN KULLANIMI:
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