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MARKALARA
NASIL ULAŞABİLİRİM?

Markalar aşağıdaki adresten indirilebilir.

www.szutest.com.tr/dokumanlar/

DAHA FAZLA BİLGİYE
NASIL ULAŞIRIM? 

Marka kullanım kurallarının detayı
PR.10 numaralı prosedürümüzde verilmiştir. 

Bu prosedür aşağıdaki adresten indirilebilir.

www.szutest.com.tr/dokumanlar/genel-dokumanlar/

GENEL KURALLAR

� Markaların belirtilen minimum yükseklikleri korunmalıdır.

� Markalar büyültüldüğünde en boy oranı korunmalıdır. 

� Koyu arka planlarda markaların koyu arka plan için tasarlanmış versiyonları kullanılmalıdır.

� Markaların orijinal renk kodları korunmalıdır. Renk kodları aşağıda verilmiştir.

� Markalar yalnızca verilen sertifika ve raporların geçerli olması durumunda kullanılabilir.

� Markalar hiçbir şekilde Szutest’ in diğer markaları dışında başka bir yazı, marka, görsel ile birleştirilmemelidir.

� Markaların kurallara uygun olmayan bir şekilde ve haksız kullanımının yasal sonuçları olacaktır.

MARKA RENK KODLARI

BİRDEN FAZLA MARKANIN
BERABER KULLANIMI

Bir firma birden fazla markayı kullanmaya hak kazanırsa ve bu markaları kombine olarak 
kullanmak isterse; bu markaların tepe noktaları aynı hizada olmalıdır. Ayrıca marka çerçeveleri 
arası mesafe minimum 1 cm olmalıdır. 

FİRMALAR İÇİN YÖNETİM SİSTEMLERİ 
MARKALARI
Yönetim Sistemi markaları Szutest tarafından sertifikalandırılmış 
firmalar tarafından kullanılabilir. Bu markalar genel olarak 
dikdörtgen çerçeve içinde “CERTIFIED” “COMPANY” ve 
sertifikalandırılan yönetim sistemi standardının numarasını içerir. 

COMPANY

Minimum 
yükseklik: 3 cm

SERTİFİKALI ÜRÜN MARKASI
Szutest tarafından düzenlenmiş bir ürün belgesine sahip 
ürünlerde kullanılır. Bu marka dikdörtgen çerçeve içinde 
“APPROVED” ve “PRODUCT” ifadesine sahiptir. Bu marka direkt 
olarak sadece sertifikalı ürünle ilişkili kullanılmalıdır. PRODUCT

Minimum 
yükseklik: 2,4 cm

TEST EDİLMİŞ ÜRÜN MARKASI
Szutest laboratuvarlarınca düzenlenmiş olumlu test raporuna 
sahip ürünler için bu marka kullanılır. Bu marka dikdörtgen 
çerçeve içinde “TESTED” ve “PRODUCT” ifadesine sahiptir. Bu 
marka sadece direkt olarak ilişkili test edilmiş ürünle ilişkili 
kullanılmalıdır.

PRODUCT

Minimum 
yükseklik: 2,4 cm

MUAYENE MARKASI
Szutest tarafından ISO 17020 kapsamında gerçekleştirilen 
muayene faaliyetleri sonucu ilişkili ürünlerin, tesislerin, 
proseslerin veya hizmetlerin tanıtımında kullanılır. Bu marka 
dikdörtgen çerçeve içinde “INSPECTED” ifadesine sahiptir.

Minimum 
yükseklik: 2,1 cm

Szutest’ in gerçekleştirdiği olumlu uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak 

sertifikasyon markalarımızı kullanmaya hak kazanacaksınız. Bu sertifikasyon markalarının 

kullanımı firma ve ürünlerinize değer katarak size pazarınızda daha yüksek bir pozisyon 

sağlayacaktır.

Markalar genel olarak websitesi, ürün paketleri, ürün üzerinde, reklam materyalleri ve 

broşürlerde kullanılabilir.

Pantone 656CPantone 302C Pantone 871C (GOLD)
MARKA DOĞRULAMASI
Bu işaret, SZUTEST tarafından IEC 61508, IEC 61511 veya 
fonksiyonel güvenlikle ilgili diğer standartlara göre doğrulanan 
ürünler, prosesler ve sistemler için kullanılabilir. Bu işaret
“SIL VERIFIED” ifadesiyle dikdörtgen şeklinde sunulur.

Minimum 
height: 2,4 cm

COMPANY PRODUCT PRODUCT
Minimum
mesafe:
1 cm

Minimum
mesafe:
1 cm

Minimum
mesafe:
1 cm

Minimum
mesafe:
1 cm


