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0 GİRİŞ 
Bu rehberin amacı ekolojik ürün/hizmet logo ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.  
 
1. KAPSAM 
Bu rehber, NSO(Integrated Business Institute-International Natural Organization for Standardization)’ 
nun NSO-ECOGLOBALLABELS ürün/hizmet belgelendirme logosu kullanım kurallarını kapsar.   
 
2. SORUMLULUKLAR 
Bu rehberin uygulanmasından NSO Yönetim Temsilcisi sorumludur.  
 
3. UYGULAMA 
 

ECO Global/Trade/Natural/Friendly Label, Marka/Etiket logosunun kullanıldığı yerlerde imalatçı 

aşağıdaki şartları sağlamalıdır.  

3.1 ECO Global/Trade/Natural/Friendly Label, Marka logosu NSO yada program ortak(lar)ı yapılan 

kontrollerde başarılı olan ve belge geçerliliği devam eden kuruluşlar tarafından kullanılabilir.  

3.2 ECO Global/Trade/Natural/Friendly Label, Marka logo ve belgesi sadece kontrolü yapılan ürün, 

firma ve üretim alanı için kullanılabilir. Belge kapsamında yer almayan ürün, diğer kişi ve kuruluşlar 

tarafından kullanılamaz.  

3.3 ECO Global/Trade/Natural/Friendly Label, Marka logosu düzgün bir şekilde küçültülüp 

büyültülebilir fakat yazılar açıkça görülebilecek boyutta ve orijinal renkte yada siyah beyaz 

formasyonda olmalıdır. 

3.4 Orantısız şekilde kullanılmaz ve kullanıldığı alanın yarısından fazla yer kaplayamaz. 

3.5 Belgenin üzerinde, içeriğinde veya formatında bir değişiklik yapılmadan ticari amaçla,  reklam veya 

tanıtım amacıyla ürünün/hizmetin Ekolojik kriterlere uygun olarak üretildiğini/verildiğini beyan 

ederek kullanılabilir.  

3.6 Logo ve belgeler ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek başına NSO sorumlu olduğu 

anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.  

3.7 Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin süresinin dolması veya belgenin iptali 

gibi durumlarda kuruluş derhal ECO Global/Trade/Natural/Friendly Label Marka logosununun ve 

belgenin kullanımını durdurmalıdır.   
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3.8 Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme dokümanları ve 

belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzemelerinin kullanımı da durdurulmalıdır. 

3.9 Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda her 

türlü yasal hak NSO’ ya yada belgelendirmeyi yapan yetkili program ortağına aittir. Bu durumlarda 

belgenin iptal edilmesi, askıya alınması işlemleri uygulanır. 

 

3.10 NSO’ nun ticari ilişkide bulunduğu her kuruluş bu rehberde belirtilen yasal mevzuat şartları kabul   

etmiş sayılır.  

 

3.10.1 Üretimin/Hizmetin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne göre aşağıda verilen marka örneklerinden    

biri Kullanılır.  

3.10.2 Direkt ürün etiketinde, Markaların eni 0,6 cm, boyu 1,0 cm’ den küçük, eni 3 cm, boyu 5 cm’ 

den büyük olamaz. Reklam, Promosyon, katalog, araç giydirme vb. diğer işlerinde uygun boyut 

ölçüsü eni 3X cm. – boyu 5X cm. ölçülerine uyacak şekilde serbest kullanılabilir. 

 

3.11 Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz. 

 

3.12 Logolarda kullanılacak renkler; 2 ton yeşil veya siyah ve beyazdır. 

Renkli Logo için; 

• Şekiller-Açık Yeşil Ton Kodu: #8ccf63f   / Baskı Kodu: C:%50, M:%0, Y:%100, K:0 

• Harf karakterler-Koyu Yeşil Ton Kodu: #006738 / Baskı Kodu: C:%90, M:%30, Y:%95, K:30 

Siyah-Beyaz Logo için; 

• Şekiller-Açık Siyah Ton Kodu: #b6b6b6   / Baskı Kodu: C:%31, M:%24, Y:%25, K:4 

• Harf karakterler-Koyu Siyah Ton Kodu: #595959 / Baskı Kodu: C:%59, M:%49, Y:%48, K:40 

 

3.12.1 Sertifika/Etiket Numarası logonun altına gelecek şekilde kullanılacaktır. 
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3.13 Logo/Marka/Etiket örneği aşağıda belirtildiği gibidir.  

 

 

Şekil 1: İki Renkli Etiket/Logo 

                 

           veya   veya  veya  
            Certificate/Label No                 Certificate/Label No                Certificate/Label No                Certificate/Label No 
                ECO/Y/XXXX-TR         ECO/Y/XXXX-TR                        ECO/Y/XXXX-TR                       ECO/Y/XXXX-TR 

 
 
 

Şekil 2: Siyah-Beyaz Etiket/Logo 
 

               veya   veya  veya  
              Certificate/Label No                  Certificate/Label No                Certificate/Label No                Certificate/Label No 
                  ECO/Y/XXXX-TR           ECO/Y/XXXX-TR                        ECO/Y/XXXX-TR                       ECO/Y/XXXX-TR 
 


