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1.0 AMAÇ 

TURKCERT tarafından belgelendirilen kuruluşların TURKCERT logosu ,belge işaretini ve 
belgeyi kullanılması kurallarının açıklanmasıdır. 

2.0 KAPSAM 

TURKCERT logosu,belge işareti ve belgenin  kullanılması faaliyetlerini kapsamaktadır. 

3.0 REFERANS DOKÜMANLAR 

3.1.Talimatlar 

TL.01 Belgelendirme Talimatı 

4.0 SORUMLUK 

Bu talimatın uygulanmasından Belgelendirme Müdürü sorumludur. 

5.0 UYGULAMA 

5.1 TURKCERT  belge işareti; TURKCERT logosu,standart numarası ve belge 
numarasından oluşur ve yönetim  sistemi TURKCERT tarafından değerlendirilerek başarılı 
bulunan ve kayıt edilerek belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.  

5.2 Bu talimatta belirtilen şartlar TURKCERT tarafından belgelendirilmiş bütün kuruluşlar 
tarafından yerine getirilmelidir. 

5.3  TURKCERT logosunu ve belge işaretini kullandırtma hakkı sadece TURKCERT 
Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi’ne aittir. 

5.6 TURKCERT belge işareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan 
faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar 
yazılımlarında(yazılım ürün/hizmetinin uygunluğunu ifade edecek şekilde kullanılamaz.) 
aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: 
 
5.6.1 Bu talimatta belirtilen rengin yanı sıra tek renkte kullanılabilir, tek renkte 
kullanıldığında metnin renginden farklı bir renk kullanılmamalıdır. 

5.6.2 TURKCERT belge işareti kabartma ve hologram şeklinde basılabilir.  
 
5.6.3 Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır; ürün uygunluğunu ima etmemelidir, ürünler üzerinde 
yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz. 
 
5.6.4  Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır. 
 
5.6.5 Belge işareti  binaların ve bayrakların üzerinde kullanılabilir. 
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5.6.6 TURKCERT belge işareti taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır. 
 
5.6.7 Belge işareti kart ve kuruluş personeline ait kartvizitlerde kullanılabilir. 

    5.6.8Kuruluşun belge numarası bu talimatta gösterildiği şekilde yerleştirilmelidir. 

5.6.9 TURKCERT belge işareti 12 mm’ den küçük olmamak kaydıyla farklı ebatlarda 
kullanılabilir. 

5.6.10 TURKCERT belge işareti beyaz zemin üzerine basılmadığında beyaz bir fon ile 
çerçevelenmelidir. 

5.6.11 TURKCERT belge işareti kullanıma uygun olarak hazırlanmıştır.Hazırlanan işaretler 
TURKCERT web sitesinden indirilebilir. 

5.6.12 TURKCERT belge işareti belgelendirmiş kuruluşun iç duvarlarında,kapılarında ve 
fuarlardaki tanıtım standlarında  kullanılabilir. 
 
5.6.12 TURKCERT belge işaretinin bu talimatta tarif edilen şekli hiç bir koşulda 
değiştirilmemelidir,üzerinde tahribat yapılmamalıdır. 
 

5.6.13 TURKCERT belge işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiç 
bir şekilde TURKCERT ‘in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz. 
 
 
5.6.14 TURKCERT belge işaretinin belgelendirilmiş yönetim sistemi kapsamında kullanımı 
ancak aşağıdaki şekilde mümkündür: 
 

TURKCERT belge 
 işaretinin kullanımı 

Ürün (*a)  
üzerinde 

Ürünlerin taşınması 
için kullanılan büyük  
kutular vb. üzerinde (*b) 

Reklam amaçlı broşür 
 vb. üzerinde 

Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz  Kullanılabilir (*d) 

Açıklama (*c) ile  Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d) 

 
 
*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde 
olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir. 
 
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj 
olabilir. 
 
*c. "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 :2015 standardına göre belgelendirilen bir 
kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 
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*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 
 
5.7 TURKCERT belgesi, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder. 
Ayrıca belge türü ve kapsamının ayrıntılarını, kapsamda yer alan bölüm / departman / alan 
isim ve yerlerini belirler. TURKCERT belgesi ve işareti yalnızca belge kapsamında yer alan 
faaliyetler için kullanılabilir. Belgede belirtilmeyen bölüm / departman, bağlı tesis yada 
kuruluşlar veya iştirakler için kullanılmamalıdır. 
 
5.8 Kuruluşlar TURKCERT belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde 
kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi 
için gereken tedbirleri alacaklardır. 
 
5.9 TURKCERT belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması 
durumunda, TURKCERT belge ve işaretinin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve 
yasal takibat başlatma hakkına sahiptir.  
 
5.10 TURKCERT belge işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya 
alınması veya iptali halinde derhal sona erer. 
 
5.11 TURKCERT  belgesi tüzel kişiler adına düzenlenir. Belge ve işareti üçüncü taraf yada 
halefe devredilemez. 
 
 5.12 TURKCERT logosu ve belge işareti aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil. 1 TURKCERT Logosu 
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xxxx* 
Şekil 2 TURKCERT ISO 9001Belge İşareti 

 
 
 
 
 

 

xxxx* 
Şekil 3 TURKCERT ISO 14001 Belge İşareti 
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xxxx* 
Şekil 4 TURKCERT TS 18001 OHSAS Belge İşareti 

 
 

 

 

xxxx* 
Şekil 5 TURKCERT TS 13001 HACCP Belge İşareti 

 
TURKCERT Logo ve Belge İşaretleri Renk Kodları; 
 
Mavi:  
RGB: #336699 
C 86 M 60 Y 18 K 2 
Kırmızı : 
RBG #ff0000 
C 0 M 99  Y 100 K 0 

 
 

xxxx*:Belge Numarası 


