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A. Genel Şartlar 

TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu yalnızca aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanılabilir:  

1. TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz; ancak DQS Logosu ile birlikte 
kullanılabilir (Bkz. Ek1). 

2. DQS Logosu tek başına kullanılabilir (Bkz. Ek2).  

3. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu’nun formatlarında değişikliğe gidilemez. 
Reprodüksiyonlar için TÜRKAK Akreditasyon Markası ile ilgili teknik ölçü detayları 
www.turkak.org.tr adresinden elde edilebilir. DQS Logosu ile ilgili teknik ölçü detayları için lütfen 
DQS Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. (DQS-Türkiye) ile temasa geçiniz. 

4. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu birlikte kullanıldığında sadece orijinal renkler 
kullanılmalıdır. (Bkz. Ek3) 

5. DQS Logosu doküman içinde tek başına kullanıldığında logo rengi ilgili dokümanda ön plana 
çıkan (baskın) renk olabilir. (ör: dokümanın yazısında en fazla kullanılan mürekkep rengi mavi 
renk ise, logonun mavi olması gibi). Logonun antet içinde kullanılması halinde logo rengi antette 
ön plana çıkan (baskın) renk olabilir. (ör: antette en fazla kullanılan mürekkep rengi mavi renk 
ise, logonun mavi olması gibi). 

6. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu’nun kullanılacağı doküman zemininin beyazdan 
farklı renkte olması durumunda marka ve logonun yerleştirileceği zemin mutlaka beyaz 
olmalıdır. 

7. TÜRKAK Akreditasyon Markası içinde yer alan TÜRKAK Logosunun (köşeleri yuvarlatılmış 
çerçeve içindeki bölümün) minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır. A4 boyutuna kadar olan 
dokümanlar üzerinde maksimum yüksekliği 30 mm olmalıdır. Daha farklı ebat kullanılmak 
istendiğinde DQS-Türkiye ile temasa geçilmelidir. 

8. Marka ve Logo kullanımı, gözetim ve belge yenileme denetimlerinde kontrol edilecektir.  

9. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu, belgenin askıya alınması, iptal edilmesi veya 
aşağıdaki gibi hatalı veya yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan hiçbir masraftan DQS-
Türkiye’nin sorumlu tutulmaması koşuluyla kullanılabilir. 

10. Lütfen, marka ve logo kullanımı ile ilgili tereddüt olduğunda dokümanları baskıya vermeden 
önce bizimle irtibata geçerek, söz konusu durumu kesinleştiriniz. 

 

B. Marka ve logo kullanım yerleri 

TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu, kuruluşunuzun belgelendirildiği kapsamla ilgili 
tanıtım, reklam veya benzeri materyallerde kullanılabilir. (Örneğin; antetli kağıtlar, broşürler, 
reklamlar, web sitesi, katalog gibi dokümanlar) 

TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka;  

a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.  

b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.  

TÜRKAK Akreditasyon Markası, kuruluş binanızın iç duvarları ve kapıları ile tanıtım stantlarında 
sergilenebilir ancak binanızın dış cephesinde kullanılamaz. 

TÜRKAK Akreditasyon Markası, bayraklarda, kartvizitlerde, kuruluşunuzun taşıtlarında ve promosyon 
amaçlı kullanılan ürünlerinde (kalem, ajanda, bardak gibi) kullanılamaz. 

TÜRKAK Akreditasyon Markası ürün üzerinde, iç ya da dış ambalajda, kalibrasyon veya 
uygunluk kayıtlarında (kalite kontrol belgeleri vs.) kullanılmamalıdır. Bu kuralın ihlal edilmesi, 
Belgenin geri alınması ile sonuçlandırılabilecektir.  
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DQS Logosu son tüketiciye ulaşmayan; ürünlerin taşınması amacı ile kullanılan büyük kutularda veya 
benzer ikincil ambalajlarda, uygulamakta olduğunuz standarda (ör: ISO 9001:2015) göre DQS 
tarafından belgelendirildiğinizi belirterek kullanılabilir. (ör: “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz 
DQS tarafından belgelendirilmiştir” gibi). 

 

C. Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda marka ve logo 
kullanımı ile ilgili uygulama: 

Belgenin askıya alınması durumunda, bu süre boyunca marka ve logonun kullanımı yasaktır. 
Dolayısıyla, askı süresi boyunca, marka ve logonun yer aldığı dokümanlar ve diğer ürünlerin kullanımı 
durdurulmalıdır. 

Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, iptali veya geri alınması durumunda marka ve logonun 
yer aldığı dokümanlar ve diğer ürünlerin kullanımı durdurulmalı, geri çekilmeli ve imha edilmelidir. 

 

TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosunun kullanımına ilişkin tüm sorular aşağıdaki adrese 
sorulmalıdır: 

DQS DENETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. 
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. No:66/A 

Kat:6 D:40-41-45-46  Kartal - İstanbul 
Tel: +90216 457 38 39-40 / Faks: +90216 457 38 42 

dqs@dqs.com.tr 
http://www.dqs.com.tr 

 

Ek1 - TÜRKAK Akreditasyon Markası ve DQS Logosu 
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Ek2 - DQS Logosu 
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Ek3 - Orijinal Renkler 

DQS Logosu TÜRKAK Akreditasyon Markası 

Mavi 

R (Red) : 0 

G (Green) : 60 

B (Blue) : 118 

Beyaz 

R (Red) : 255 

G (Green) : 255 

B (Blue)  : 255 

Kırmızı 

R (Red) : 218 

G (Green) : 37 

B (Blue) : 29 

 


