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ÜRÜN BELGELENDİRME LOGO KULLANIMI 
 

S&Q MART Ürün Belgelendirme Sürecini başarı ile tamamlayan kuruluşlar, belgelendirme kapsamında 
üretilmiş olan ürünlerini, aşağıdaki şekilde işaretlerler:  
 
• S&Q MART logosu, sadece belgelendirme kapsamındaki ürünler için kullanılır, 
• Logo'nun alt kısmında yer alan “SQMC-ÜB” ile başlayan numara, sertifikalanmayı hak eden ürün'e ait 

tanzim edilmiş olan belge'nin numarasıdır. 
• Belge numarası S&Q MART Proje Yönetimi tarafından bildirilir, ürün sahibi/kullanıcı/müşteri 

tarafından değiştirilemez.  
• Belge numarası Şekil 1’de görsel olarak gösterildiği gibi S&Q MART Logosunun tam altına, merkezi ve 

yanlardan taşmayacak şekilde mümkün olan en büyük font boyutu seçilerek yazılmalıdır.  

• Belge numarası “Verdana” font biçimi seçilerek yazılmalıdır.  
• “SQMC-ÜB-xxx-yy-zz” yazımı ve baskısı, zeminde farklı olan zıt renk tercih edilerek yazılmalıdır (örn: 

siyah zemin üzerine beyaz font, veya, beyaz zemin üzerine siyah font ile). 
• Logo, ürünün görünür bir bölgesine, örneğin İsim Plakası’nın içerisine veya yakınına ayrı bir plaka 

üzerinde yazılabilir, 
• Logo, ilgili ürün’e ait sertifika’nın geçerlilik süresi boyunca ürün üzerinde yer alabilir, Ürün Belgesinin 

iptali veya askıya alınması durumunda kullanılamaz, 
• S&Q MART Ürün Belgelendirme Logosu en ve boy oranı aşağıda 1/1 ölçekte yer almaktadır.  
• Logo en/boy oranı sabit olacak şekilde büyültülebilir veya küçültülebilir.  
• Vektörel Logo’yu indirmek için lütfen bu link’e tıklayınız. 

 

 
Şekil 1 / Figure 1: İşaretleme Örneği / Sample of Marking  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
USE OF LOGO FOR PRODUCT CERTIFICATION 

 

The products / companies that have successfully completed the S&Q MART Product Certification Process 
mark the products produced in the scope of certification as follows: 
 
• The S&Q MART logo is only used for products within certification. 
• The number starting with "SQMC-ÜB" at the bottom of the logo is the number of the document issued 

for the product that deserves certification. 
• Document number is assigned by S&Q MART Project Management, can not be changed by product’s 

owner/user/customer. 
• The document number should be written just below the S&Q MART Logo, as visually shown in Figure 1, 

selecting the largest possible font size, centered and not overrunning the frame. 
• The "Verdana" font format should be selected when writing the document number. 
• "SQMC-ÜB-xxx-yy-zz" should be typed with the opposite contrasting color on the floor (ex: a white font 

on a black background, or a black font on a white background) 
• The logo can be applied on a separate plate in a visible area of the product, for example in or near the 

Name Plate of producer 
• The logo may appear on the product during the validity period of the certificate it belongs to; however, 

the logo can not be used in case of the cancellation or suspension of the Product’s Certificate. 
• S&Q MART Product Certification Logo, appears below in 1/1 scale aspect ratio. 
• The logo can be enlarged or reduced only as keeping the aspect ratio fixed. 

• Please click this link to download the Vector Logo. 

SQMC-ÜB-xxx-yy-zz 

http://www.sqmart.com/SQMART_Vektorel_Logo.pdf
http://www.sqmart.com/SQMART_Vektorel_Logo.pdf

