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1. AMAÇ 
 

Bu prosedür, Türk Standardları Enstitüsü’ne ait belge, logo ve marka kullanma esaslarını belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

 

2. KAPSAM  

 

Bu prosedür, Türk Standardları Enstitüsü tarafından kuruluşlara kullanma hakkı verilen belge, logo ve/veya 

markaların kullanma esaslarını kapsar. 

 

 

3. SORUMLULAR 

 

Tüm birimler 

 

 

4. TANIMLAR 

 

TSE: Türk Standardları Enstitüsü 

 

 

5. UYGULAMA 

 

5.1 Genel kurallar 

 

1- TSE tarafından kuruluşlara kullanım hakkı verilen belge, logo ve markalar ile ilgili hususlar, TSE 

Belgelendirme Yönergesi ve ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarda belirtilmiştir.  Bu dokümanların güncel haline 

TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir. TSE’ye ait tescilli marka ve logolara TSE-LS-007 

‘Tescilli Markalar Listesi’nden ulaşılabilir. 

 

2-TSE tarafından belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; belge ve/veya sözleşmesinin 

imzalanmasından sonra, belgenin/sözleşmenin geçerliliği devam ettiği sürece TSE Belgelendirme Yönergesi ve 

ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler ile birlikte bu prosedürün şartlarına uymakla 

yükümlüdür. 

 

3- TSE’den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar,  TSE Belgelendirme Yönergesi ile ilgili 

Belgelendirme Usul ve Esasları ile bu prosedür şartları çerçevesinde ve sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında, 

TSE belge/logo/markalarını kullanabilirler. 

 

4- TSE’den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar,  TSE’den almış oldukları birden fazla 

belgesi mevcutsa (yönetim sistemi belgesi, ürün belgesi, hizmet yeterlilik belgesi vb.), kuruluşlar bu belgelerin 

kullanımında anlam karmaşasına yol açacak marka/logo kullanımından kaçınmalıdırlar. 

 

 

5- TSE’den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; TSE tarafından belge/sözleşmesinin 

askıya alınması veya fesih edilmesi halinde belge sahibi kuruluş belge/logo/marka kullanımını durduracaktır. 

 

6- TSE’den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar;  TSE-RH-001 “Kurumsal Kimlik 

Kılavuzu” na göre marka ve logo kullanım şartlarına uymakla yükümlüdür. Bu dokümanda; Amblem kullanımı, 

http://www.tse.org.tr/
http://qdms.tse.org.tr/QDMS/QDMSNET/BSAT/Kalite_Yonlendir.aspx?FROM=DOCLINK&DATA=RW8cTfkaA8GRqwcVDDIpaw%3d%3d
http://qdms.tse.org.tr/QDMS/QDMSNET/BSAT/Kalite_Yonlendir.aspx?FROM=DOCLINK&DATA=RW8cTfkaA8GRqwcVDDIpaw%3d%3d
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Amblem Oranları, Amblem Renk Değerleri, Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı, Farklı Amblem ile 

Kullanımı dahil tüm hususlar belirtilmiştir. 

 

7- TSE’den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; sadece belgeleri/sözleşmeleri 

kapsamında TSE’nin ilgili birimlerinden temin edecekleri bayrakları/flamaları kullanabilirler.  Bahse konu 

kuruluşlar, bu bayrak ve flamaları isterlerse, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp büyültülerek kendileri de 

yaptırarak kullanabilirler.  TSE Belge/Marka/Logolar, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya 

iştiraklerde kullanılamaz. 

 

8- Belge/Marka/Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TSE ve 

akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.   

 

9- TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE Belgelerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası ve IAF MLA 

ve ILAC MRA markaları bulunması durumunda;  TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından 

Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki şartlara uymakla yükümlüdür. (Bakınız: www.turkak.org.tr  / 

Rehberler/ R10–06) 

TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını 

kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde 

kullanılmalıdır. ( Bakınız: www.turkak.org.tr  / Rehberler/ R10–06) 

Not:  “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar 

haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri 

kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 

TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE Belgelerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birleşik IAF 

MLA veya ILAC MRA markaları bulunması durumunda; Belgelendirme Kuruluşlarının müşterileri birleşik 

markayı kullanamazlar. ( Bakınız: www.turkak.org.tr  / Rehberler/ R10–06) 

10- TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE  tarafından verilen belgelerde “GCC akreditasyon logosu” 

bulunması durumunda,  BD-091007-09-03/ GAC Technical Note 6 “Policy on the Use of the GAC logo, GAC 

endorsement and references to accreditation”  dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. 

11- TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE tarafından verilen belgelerde HAK Akreditasyon Markası 

bulunması durumunda; “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve 

İzlenebilirlik Rehberi” dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.  

 

5.2 Yönetim Sistemleri Belge , Logo ve Markalarının Kullanımına ait İlave Kurallar 

 

5.2.1 TSE Yönetim Sistemleri Belge, Logo/Marka Kullanımı  

 

1- TSE tarafından verilen belge, logo ve markalar; “TSE Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları” nda 

belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr  ulaşılabilir. 

 

http://www.tse.org.tr/
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2- Belgelendirilen kuruluşların yönetim sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi vb. gibi) bu 

belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak marka/logo kullanımından kaçınmalıdırlar. 

 

3-Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Yönetim Sistemi 

Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz. 

 

4-Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Yönetim Sistemi 

Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir. 

 

5-TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme Logoları; 

-Ürün üzerinde kesinlikle kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün ya da 

ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir). 

-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili Yönetim 

Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim 

Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir. 

 (*) Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin TS EN 

ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir” şeklinde olabilir. 

 

 

5.2.2-IQNet Belge ve Marka Kullanımı 

 

1- TSE tarafından kuruluşlara IQNet Belge ve marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; IQNet “BD 307-IQNet 

Management System Certification Mark “dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu 

dokümanların güncel haline www.tse.org.tr  adresinden ulaşılabilir. 

2- IQNet markası kullanımına ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

 

TSE’den belge almış ve aynı zamanda TSE tarafından IQNet belgesi düzenlenmiş olan kuruluşlar,  

 

 Belgeli kuruluşun adı,  

 Belge kayıt numarası,  

 İlgili standard,  

 IQNet belgesinin son geçerlilik tarihi ve  

 Belge kapsamı bilgilerinin markanın yanında yer alması şartıyla,  

 

Aşağıda örneği verilen IQNet markasını, renkler belirtildiği gibi kalacak şekilde küçültüp büyüterek 

kullanabilirler. IQNet markası TSE logosu ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

 

 

IQNet Markasının Renk Detayı:  

 

Mavi renk için: "PANTONE" 661 C  

Gümüş renk için: "PANTONE" 877 C  

 

Dört renkli baskılarda:  

http://www.tse.org.tr/
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C (Cyan-Camgöbeği): 100%  

M (Magenta-Mor): 80%  

Y (Yellow-Sarı): 0%  

                                                            K (Kontrast): 0% 

 

 

 

3-IQNet markası nihai tüketiciye ulaşan ürün üzerinde kesinlikle kullanılamaz. Ürünün birincil ambalajı (örneğin; 

süt ambalajı-kutusu) ya da ikincil ambalajı (örneğin; süt kutularının bir arada paketlenmiş halde bulunduğu 

ambalaj) üzerinde de marka kullanılamaz.  

 

4-Son tüketicinin görmediği ikincil ambalajlar (örneğin; ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan kutular) 

üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili yönetim sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

Belgenin yönetim sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 

9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.” şeklinde olabilir. Gerekli 

durumlarda, ‘üretilmiştir’ ifadesini kullanmak yerine, tüketici tarafından anlaşılabilir olması açısından, ürüne 

uygun olarak ‘toplanmıştır’, ‘paketlenmiştir’, ‘şişelenmiştir’, ‘harmanlanmıştır’ gibi daha açıklayıcı bir ifadenin 

tercih edilmesi gerekir.     

5-IQNet markası, kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili yönetim 

sistemine verildiği bilgisi ve belge kapsamı detaylı bir şekilde belirtilerek kullanılmalıdır. 

 

6-Yasal şartlarda ya da ilgili çevresel belgelendirme alanlarının şartlarında yasak olması durumunda IQNet 

markası kullanılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3-FSSC 22000 Logosunun Kullanımı 

 

1- TSE tarafından kuruluşlara FSSC 22000 Belge ve marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; “FSSC 22000 

Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Talimatı” ve  “How To Use The FSSC 22000 Logo” dokümanında 

belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu dokümanların güncel haline www.tse.org.tr  adresinden 

ulaşılabilir. 

 

2- Belgeli kuruluşlar,TSE markası ile birlikte olmak kaydı ile FSSC 22000 logosunu kullanabilir. FSSC 22000 

logosunun ebadı, belgelendirme kuruluşunun markası ebadından farklı olamaz. FSSC 22000 logosu şekil 

olarak FFSC kuruluşunun belirlediği kurallara göre uygulanır. 

 

3- FSSC 22000 logosunun kullanım ve telif hakları FSSC 22000 Kuruluşu tarafından kontrol edilir. FSSC 22000 

logosu TSE logosuyla birlikte kullanılmalıdır.  

 

4- FSSC 22000 standardından belgeli firma, FSSC 22000 logosunu, TSE logosunu ve TÜRKAK logosunu ürün 

üzerinde, ürünün etiketinde ve ürünün ambalajında kullanamaz. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bu üç logo; 

http://www.tse.org.tr/
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ürün/proses/hizmetin belgelendirildiği veya onaylandığı anlamına gelecek şekilde veya herhangi bir yanıltma 

amacıyla da kullanılamazlar. 

 

5-Kuruluş, ürün etiketi veya ambalajı üzerinde, FSSC 22000 belgesine sahip olduğunu belirtecek herhangi bir 

açıklama ya da ‘FSSC 22000 belgesine sahip bir kuruluşta üretilmiştir.’ gibi bir ifade kullanamaz. 

  

6-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, basılı materyallerinde, kartvizitlerinde, internet sitesinde veya tanıtım 

broşürleri üzerinde FSSC logosu aşağıda verilen şartları sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. 

 

7-FSSC logosunun,belgeli kuruluş tarafından kullanımı,tüm tetkik tiplerinde,belgelendirme kuruluşu tarafından 

tetkik edilir.Logonun kullanımı ile ilgili,herhangi bir uygunsuzluk,logo kullanımının düzeltilmesini ve ileriki 

kullanımlarına yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesini gerektirir. 

 

8-FSSC 22000 logosu, FSSC 22000 Kuruluş Sekretaryasından (info@fssc22000.com) temin edilir. 

 

9-FSSC 2000 Logosunun Renk Detayı:  

 

 
 

Yeşil:  Pantone 348 U: CMYK = 82/25/76/7, RGB = 32/132/85, #218455  

Gri:  60% Siyah: CMYK = 69/0/0/0, RGB = 135/136/138, #87888a 

 

FSSC 22000 logosu, yukarıda belirtilen renklerde ve detayları net bir şekilde görülecek boyutlarda olmalıdır. 

Tüm metin ve resimler siyah-beyaz olduğu takdirde, logonun da siyah-beyaz olması kabul edilebilir. Birlikte 

kullanılmak zorunda olan, FSSC 22000 logosu ve TSE logosunun boyutları her zaman aynı olmalıdır. 

 

 

5.3 Ürün Belgelendirme Belge , Logo ve Markalarının Kullanımı Ait İlave Kurallar 

5.3.1 TSE Ürün Belgelendirme Belge, Logo/Marka Kullanımı  

 

TSE tarafından verilen belge, logo ve markalar; “TSE Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları” nda belirtilmiştir. 

Bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr  ulaşılabilir. 

 

5.3.2 CE İşareti 

 

TSE den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar;  TSE’ye ait marka/logo/belgesini, 

Onaylanmış Kuruluş numarasını (CE), belgesi kapsamı dışındaki ürünleri/hizmetleri vb. nde belgeliymiş izlenimi 

verecek şekilde ürün üzerinde, internet sayfasında, tanıtım ve reklamlarında vb. yerlerde kullanamaz. 

 

5.3.3 GC işareti 

 

TSE tarafından verilen uygunluk değerlendirme hizmetlerinin sonucunda ürüne G MARK işareti iliştiren 

kuruluşun G MARK işaretini, Onaylanmış Kuruluş numarasını yanlış kullanması veya sözleşmeden bir sapma 

olduğunun tespit edilmesi durumunda, TSE tarafından GCC kurumuna bildirir. G MARK işaretlemesi 

“Conformity Marking for the GCC Countries Issue No:5”  ‘e uygun olarak yapılır ve bu dokümanın güncel haline 

TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr  ulaşılabilir. 

 

http://www.tse.org.tr/
http://www.tse.org.tr/
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5.3.4 TSE-HAR Belgesi   

1- PD-A “Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with 

Harmonised Specifications” dokümanı şartlarına uymakla yükümlüdür. 

 

2-Harmonizasyon markası kablo ve kordonlarda aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:  

-Marka, kablo ve kordonun iletken veya kılıfında kullanılacaksa; kabloyu veya kordonu deneyden geçirip, TSE 

markası ve onu takiben HAR markası  

-Kablo veya kordona tanıtıcı iplik uygulanırsa; Harmonizasyon ipliği aşağıda belirtildiği gibi kullanılacaktır. 

a)Kablolar üzerinde kullanılacak HARmonizasyon ipliği birbirini takip eden bir siyah, bir kırmızı ve bir sarı 

bölümden tek bir iplik olup bu bölümler birbiri ile eşit veya farklı uzunluklarda olabilir. 

 

b)HARmonizasyon ipliği HAR anlaşmasını kabul eden her Belgelendirme Kuruluşu için farklı olup,  TSE için 

renkli bölümlerin uzunluğu aşağıdaki gibidir : 

Siyah 1 cm, Kırmızı 1 cm, Sarı 11 cm  

 

 
 

5.3.5 TSE Helal Uygunluk Belge, Logo/Marka Kullanımı 

 

1- TSE tarafından verilen Helal Belgesi, Logosu ve Markaları; “TSE Helal Belgelendirme Usul ve Esasları”nda 

belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr  ulaşılabilir. 

 

2- Belgelendirilen kuruluşların helal belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi vb. gibi) bu belgelerin 

kullanımında anlam karmaşasına yol açabilecek marka/logo kullanımından kaçınılmalıdır. 

 

3- Belgelendirilen kuruluşların ticari unvanı ve markasında İslami değerlere aykırı olabilecek herhangi bir unsur 

bulunamaz. 

4- Belgelendirilen kuruluşlar İslami değerlere, inançlara uygun olmayan herhangi bir isim, logo/ işaret/ sembol 

veya marka adı veya reklam veya slogan kullanamaz. Bu husus promosyon ürünleri için de geçerlidir. 

5- Belgelendirilen kuruluşlar, helal ürünlerin ambalajları ve dış sevkiyat ambalajları üzerine TSE Helal markasını 

kullanmakla yükümlüdür. Belgeli kuruluşun TSE Helal markasını ürün ambalajları ve dış sevkiyat ambalajları 

üzerinde kullanmak istememeleri halinde söz konusu talepler TSE Helal Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 

değerlendirilir.  

 

5.4 TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı -Belge, Logo ve Markasının Kullanımı Ait İlave 

Kurallar 

http://www.tse.org.tr/
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5.4.1-TSE tarafından verilen belge, logo/markalar ve bunlarla ilgili hususlara; “TSE Belgelendirme Yönergesi” ve 

“TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Usul ve Esasları” nda belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel 

haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir. 

5.4.2-TSE’den “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” belgesi almış Kuruluşlar/Laboratuvarlar; 

Deney / Muayene Raporu, Sertifikalar vb. ve reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde, 

 

 Belgeli Kuruluşun/Laboratuvarın unvanı,  

 Belge numarası,  

 TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı, 

 

bilgilerinin markanın(logo) yanında yer alması şartıyla, aşağıda örneği verilen “TSE Deney Hizmeti 

Alınabilecek Laboratuvar Onayı Markası(Logo) “sunu, küçültüp büyüterek kullanabilirler.  

 

                                                                                   
 

                                                                 Belge No: ………. 

                                        TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı 

5.4.3- “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Markası(Logo) ve belgesi” hiçbir şekilde; 

a) Belgeli laboratuvar, “ Akredite ve/veya Akredite edildiği” ibarelerini içerecek şekilde Deney / Muayene 

Raporu, Sertifikalar vb., reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılamaz. 

b) Belgeli laboratuvar, TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayına ait Belge, Logo ve Markasını, 

TSE’nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz, şaşırtıcı yanıltıcı ve yetkisiz beyanlarda bulunulamaz. 

c) Belgeli laboratuvarın sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında TSE Deney 

Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı sembolünü (logo) kullanababilir, belge kapsamı dışındaki faaliyet 

alanlarında ve reklamlarında TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı sembolünü (logo) kullanamaz. 

d)TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Markası, onaylanmayan deney metotlarına ait deney 

raporlarında veya sertifikalarında kullanılamaz. 

e) TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Markasının deney kapsamı onaylanmamış sonuçları da 

içeren deney raporlarında kullanılması halinde, belgeli kuruluşlar/Laboratuvarlar düzenledikleri raporun kapak 

sayfasına belge kapsamında olan deney metotlarının belge kapsamında olmayan metotlardan ayırt edilmesini 

sağlayan biruyarı notu eklemelidir. Bu notta örneğin “ ‘*’ işaretli deneyler onay kapsamı dahilinde değildir” gibi 

bir ibare olabilir. Uyarı notu kolayca okunabilir bir şekilde olmalıdır. Buna bağlı olarak deney raporunun veya 

sertifikasının iç sayfalarında da onay kapsamında olan sonuçlar ile onaykapsamında olmayan sonuçların açıkça 

ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 TSE Belgelendirme Yönergesi 

 İlgili Belgelendirme Usul ve Esaslar 

 TSE-RH-001 Kurumsal Kimlik Kılavuzu 

 TSE-LS-007 Tescilli Markalar Listesi 

 R10-06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar 

Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberi 

 AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi 

http://qdms.tse.org.tr/QDMS/QDMSNET/BSAT/Kalite_Yonlendir.aspx?FROM=DOCLINK&DATA=RW8cTfkaA8GRqwcVDDIpaw%3d%3d


 
BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ 
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 BD-091007-09-03/ GAC Technical Note 6 “Policy on the Use of the GAC logo, GAC endorsement and 

references to accreditation” 

 Conformity Marking for the GCC Countries Issue No:5 

 FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Talimatı 

 BD 307-IQNet Management System Certification Mark 

 BD 308-IQNet Logo 

 How To Use The FSSC 22000 Logo 

 PD-A “Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with 

Harmonised Specifications” 

 

  

  


