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DQS sertifikasyon sembollerinin 
kullanım koşulları ve sertifika 
içeriğinin açıklaması

DQS sertifikalı kuruluşlar için yönergeler

Yetkinliğini göster! DQS sertifikaları ve telif hakkıyla korunan sertifika 
sembolleri, başarılı bir sertifikanın görünür sembolleridir ve dünyanın her 
yerinde mükemmel bir üne sahiptir.

Başarınızı duyurun ve güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı süreçlere sahip olduğunuzu 
kamuoyuna gösterin. Sertifikanızı ve uluslararası koruma altındaki DQS sertifika 
sembollerini kullanmak için kapsamlı seçenekleri değerlendirin: kurumsal 
dökümanlarda, el ilanlarında ve broşürlerde, çevrimiçi reklamlarınızda, şirket 
araçlarında, fuar stantlarında veya internette.

GÜVEN OLUŞTURUN VE SÖZLERİNİZİ KANITLAYIN

Kurumsal dökümanlarınızda ve pazarlama materyallerinizde başarılı yönetim 
sisteminize ve DQS'e dikkat çekmek istemenizden oldukça memnunuz. Bu amaçla 
farklı sertifika sembolleri geliştirdik.

Anlaşmazlık veya çelişki durumunda PDF'in devamında yer alan İngilizce aslı esas alınacaktır.
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DQS Sembollerinin Kullanımı

 Sertifika sembollerinin kullanımı, DQS tarafından verilen geçerli sertifikaları veya diğer uygunluk
beyanlarını gerektirir. Yalnızca düzenlenmiş ve geçerli sertifikanızda gösterilen DQS sembollerini
kullanabilirsiniz (bkz. sayfa 6). Geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra veya bir sertifikanın askıya
alınması, geri çekilmesi veya iptali durumunda, sertifika ile birlikte tüm reklamlar derhal
durdurulacaktır.

 Sertifikanız kuruluşunuzun tamamı için geçerli değilse, geçerli olduğu sınırlı kapsamı belirtmeniz
gerekir (bkz. sayfa 3).

 Semboller her zaman kuruluşunuzun adıyla bağlantılı olarak kullanılmalıdır. Sertifika sembolleri
yalnızca sertifikada adı geçen kuruluşlar için kullanılabilir. Kuruluşunuzun birkaç sahası varsa,
yalnızca sertifikalı saha için semboller kullanılabilir.

 Nötr sertifikasyon sembollerini kullanırken, standartlar veya spesifikasyonlar sembolün hemen
yakınında belirtilmelidir (bkz. sayfa 3).

 Yalnızca sertifikanızda gösterilen DQS sembolleri kullanılabilir.

 Semboller, bir ürün veya ürün ambalajı üzerinde veya ürün uygunluğunu ifade edecek şekilde
yorumlanabilecek başka bir biçimde kullanılamaz. Ayrıca semboller, ürün veya hizmet sertifikasyon
faaliyetini veya sertifikalarını ima edebilecek laboratuvar testlerine, kalibrasyon veya muayene
raporlarına, alıntılara uygulanamaz.

• DQS sertifika sembollerinin şablonları, web sitemizde çeşitli dosya formatlarında Almanca ve
İngilizce olarak mevcuttur, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
EN: https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos

Sembooller hiçbir şekilde değiştirilemez. Ancak, DQS sembolleri için hangi boyutu, rengi
(paylaşıldığı şekilde ve tek renkli olmak koşuluyla) kullanacağınızı seçebilirsiniz.

 Sembollere sertifika kayıt numarasını eklemenizi öneririz . (*UL'e Kayıtlı Firma işaretleri
için zorunludur)

 DQS'in görüşüne göre, sembollerin kullanıldığı promosyon veya reklam materyali kesinlikle çelişkili
olmamalı ve kullanılması öngörülen sembol hiçbir şekilde sertifikasyon statüsünün doğası hakkında
yanıltıcı bir izlenim yaratmamalıdır.

•

https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos
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Tasarım Örnekleri

Sertifikalı bir yönetim sistemi için DQS sembolü
örn: ISO 9001

UL'e Kayıtlı Firmalar için sertifikalı yönetim sistemi
Her zaman aşağıdaki unsurlarla bağlantılı olacaktır:

 Sertifikalı Kuruluş Ünvanı
 Müşteri Kayıt Numarası
 Müşterinin sertifikalandırıldığı YS Standardının revizyon

yılı, ISO 9001:2015 gibi
 Düzenleyen Belgelendirme Kuruluşu (örn. DQS Inc.)

DQS Inc. 

FACILITY NAME 
REGISTRED TO ISO____ 

AND____ (other registration 
standard number, if any) 

BR NUMBER 

Sertifikalı entegre yönetim sistemleri için DQS sembolü
örn. aşağıdaki standartlara göre
 ISO 9001

 ISO 14001

 ISO 45001

veya
DQS-certified for ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO 45001 

Sınırlı kapsam için DQS sembolü
Sertifikanız kuruluşunuzun tamamı için geçerli değilse, 
geçerli olduğu sınırlı kapsamı belirtmeniz gerekir..

Organization name, DQS-certified for ISO 14001 for the 
restricted scope 

Sertifikalı yönetim sistemi için DQS sembolü
örn. IATF 16949

NOT: IATF logosunun bu sertifikasyon planıyla ilgili tek 
kullanımı, DQS tarafından verilen sertifikada gösterildiği 
gibidir. IATF logosunun izin verilen dışında herhangi bir 
şekilde kullanımı yasaktır.

Sertifikalı yönetim sistemi için DQS sembolü
Örn. EfbV – Uzmanlaşmış Atık Yönetim Şirketleri Yönetmeliği
Not: Uzmanlaşmış Atık Yönetim Şirketleri Yönetmeliğine 
(Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV) uygun 
sertifikalar söz konusu olduğunda, EfbV kapsamında 
sertifikalı faaliyet alanı her zaman DQS sertifika sembolünün 
yakınında belirtilmelidir (depolama, toplama, taşıma, arıtma, 
geri dönüşüm, bertaraf gibi). DQS-certified according to 

EfbV - disposal 

Sertifikalı yönetim sistemi için DQS sembolü
Akredite olmayan veya gönüllü standartlar için, geçerli olduğu 
sınırlı programı belirtmeniz gerekmektedir.

DQS-certified for 5S 
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Sertifikalı yönetim sistemi için DQS sembolü
DQS MED sertifikalı yönetim sistemleri
 ISO 9001 DAkkS akreditasyonu
 ISO 15378 DAkkS akreditasyonu
 ISO 13485 DAkkS veya SCC

(Standard Council Canada) akreditasyonu
 MDSAP

 TCP III

Örnek sembol. Çeşitli standartlara özgü 
sembollere DQS websitesinden ulaşılabilir.

Onaylanmış kuruluş sertifikaları için DQS sembolü 
Sertifikalı uygunluk değerlendirmeleri için düzenlenmiş 
DQS MED logosu
 REG (EU) 2017/745

Uygulama Örnekleri
DQS sembollerinin tümü, kuruluşunuzun kalitesini ve içsel değerini temsil eder ve bunu görünür hale 
getirmenize olanak tanır, örn:

Akreditasyon Logolarının Kullanımı
Normalde, akreditasyon veya program logoları yalnızca belgelendirme kuruluşları için mevcuttur ve 
belge sahibinin kullanımına izin verilmez (özellikle DAkkS, IATF için). DQS sertifikasına ve sertifika 
programına bağlı olarak, aşağıdaki koşullara göre akreditasyon veya şema logolarını kullanabilirsiniz 
(bkz. sertifika içeriği):

a) ANAB Logosu
Akreditasyon logosunun üçüncü şahıslar tarafından kullanımına aşağıdaki hususlar dikkate alınarak izin 
verilir:

 Yalnızca sertifikalarında ANAB logosu bulunan müşteriler aşağıda gösterilen sembolleri kullanma
hakkına sahiptir.

 Sertifikalı bir müşteri, ANAB akreditasyonunu ANAB'ın itibarını zedeleyecek şekilde kullanmayacak
ve ANAB akreditasyonu kapsamındaki sertifikasyonu hakkında ANAB'ın yanlış, yanıltıcı veya yetkisiz
olarak değerlendirebileceği herhangi bir beyanda bulunmayacaktır.
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ANAB akreditasyon logosu, yalnızca müşterinin kurumsal döküman ve bildirimlerinde, hem Tescilli 
Firma Logosu hem de DQS Sembolü ile birlikte ve sembolün kullanımı için DQS koşullarına tabi 
olarak reklamlarında kullanılabilir. ANAB akreditasyon işareti, Tescilli Firma İşareti ve DQS İşaretinin 
yanına yerleştirilecektir.

 ANAB'ın akreditasyon logosu, bir ürün üzerinde veya DQS ve/veya ANAB tarafından belgelendirilmiş
bir müşterinin herhangi bir ürününü, sürecini veya hizmetini belgelendirdiğini veya onayladığını
düşündürecek şekilde veya başka herhangi bir yanıltıcı şekilde kullanılamaz. ANAB akreditasyon
logosu yalnızca aşağıdaki şekillerde çoğaltılacaktır:
a. Beyaz veya açık renkli zemin üzerine siyah veya mavi (PMS 286 veya eşdeğeri) ve

kırmızı (PMS 485 veya eşdeğeri).
b. Logonun tüm özelliklerini açıkça ayırt edilebilir bir boyutta.
c. Boyutları bozulmadan.

 ANAB akreditasyon logosunu kullanırken, boyutu Tescilli Firma Markasının ve DQS Markasının
boyutunu aşmamalıdır.

 ANAB logosunu kullanırken, aşağıda belirtildiği gibi hem Tescilli Firmayı hem de DQS İşaretlerini
içeren eksiksiz belgelendirme işaretiyle bağlantılı olmalıdır:

 Bir DQS Inc. sertifikasının veya ANAB akreditasyonunun geri çekilmesi üzerine müşteri, bunlara
herhangi bir referans içeren tüm reklam konularını kullanmayı bırakacaktır.

b) Diğer akreditasyon kuruluşları kapsamında belgelendirmeler için

Özel gereksinimler geçerli olabilir ve ek olarak ilgili DQS ofisleriniz tarafından iletilecektir.

c) IQNET sembolü ve sertifikaları
Belirli standartlar için, DQS sertifikalı müşteriler IQNET sertifikalarını kendileri oluşturabilir. Bu 
sertifikalar için, sertifika sahibi, https://www.iqnet-certification.com adresinde bulunan geçerli IQNET 
kullanıcı kılavuzuna göre IQNET sembolünü de kullanabilir.

d) Kullanılmaması gereken işaretler:
ISO.org ve DAkkS, kendisine özgü tescilli ticari logolara sahiptir ve DQS sertifikalı müşteriler tarafından 
kullanılmayacaktır, örneğin:

•

https://www.iqnet-certification.com/
https://www.iqnet-certification.com
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e) Terminoloji:
 "ISO"yu alan adınız, web siteniz veya şirket adınız olarak veya içinde kaydetmeyin.

örn. www.isodatabase.com

 "ISO"yu ürün veya hizmet isminiz olarak veya içerecek şekilde kullanmayın.

 Sizin, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin ISO tarafından onaylandığını, doğrulandığını veya
belgelendirildiğini belirtecek ifade ve işaretlerden kaçının.(Unutmayın, ISO belgelendirme yapmaz.)

 Standardı her zaman tam adı ve revizyonu ile kullanın. Örn: "XXX (sertifikalı sahanın adı), DQS Inc.
tarafından ISO 9001:2015'e göre onaylanmıştır."

 Adil ve uygun bir şekilde ISO veya Uluslararası Standardizasyon Örgütü'ne atıf yapın.

 Uygunluk beyanları, yanıltıcı olabilecek güvence veya iddialarda bulunamaz.
Örn: (“ISO-9001:2015 tescilli bir şirket olarak dünyanın en iyi kahvesini sağlıyoruz.”).

Sertifika içeriğinin açıklaması ve anlamı

Bazı durumlarda, sertifika birkaç sayfadan oluşur. İlk (ana) sayfanın “ekleri”, ya denetim kapsamındaki 
lokasyon/sahaların listesini ve/veya denetim sonuçlarının ve ilgili ürün ve/veya süreç verilerinin 
detaylarını içerir. Sertifika her zaman yalnızca tüm sayfalarıyla geçerlidir.
DQS ana sertifikalarının eklerinde listelenen lokasyonlar/sahalar için verilen ek sertifikalar (Excerpt 
certificates) sadece ana sertifika ile birlikte geçerlidir.
Denetçilerimiz veya müşteri ilişkileri sorumlunuz sizi desteklemekten, denetimler sırasında sembollerin 
kullanımını incelemekten ve gerekirse düzeltici önlemler konusunda size destek olmaktan memnuniyet 
duyacaktır.
Reklamcılık, online sunumlar ve öneriler veya ortak halkla ilişkiler çalışmaları hakkında herhangi bir 
sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

DQS grubunun dünya 
çapında korunan şirket 
logosu, yalnızca DQS 
tarafından kullanılabilir.

Bu kılavuzla birlikte 
CF10'a göre yetkili DQS 
kuruluşları tarafından 
kullanılabilen DQS 
sertifika işaretleri..

Sertifikalı 
kuruluşun isim 
ve adres bilgisi

Sertifikalı sahanın 
logosu için ayrılmış 
alan

Yönetim sistemi 
sertifikasyonunun 
kapsamı

Sertifikasyon standardı

Akreditasyon logosu
Sertifika kayıt tarihi ve 
numarası ile birlikte 
tarih bloğu

Akredite DQS ofisi 
Genel Müdürünün 
imzasıDQS'in IQNet üyesi 

olduğuna dair işaret
Akredite olan ve 
sertifikayı 
düzenleyen ofis 
hakkında bilgi

Sertifika geçerliliğini 
doğrulamanızı sağlayacak 

QR-Kod
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Conditions of DQS certification marks 

and explanation of the certificate content 

Guidelines for DQS certificate holders  

Show your mark! DQS certificates as well as the copyrighted certification 

marks are the visible symbols of a successful certification – and enjoy an 

excellent reputation anywhere in the world. 

Communicate your success and show in the public that you have reliable, 

high-quality and customer-oriented processes. Use the extensive options 

to affix your certificate and the internationally protected DQS certificate 

symbols: on business papers, in flyers and brochures, in your online 

advertising, on vehicles, at exhibition stands, or on the Internet. 

BUILD TRUST AND KEEP PROMISES 

We are delighted that you want to draw attention to your successful management system 

and DQS in your business and marketing documents. We have developed different 

certificate marks for this purpose.  
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How to use DQS Marks 

 Use of the certification marks requires valid certificates or other declarations of conformity issued by

DQS. You may only use the DQS marks shown on your issued and valid certificate (cf. page 6). After

the expiration of the validity or in case of suspension, withdrawal or cancellation of a certification, all

advertising with the certification shall be discontinued immediately.

 If your certificate does not apply to the whole of your organization, you are required to indicate the

restricted scope for which it is valid (cf. page 3).

 The marks shall always be used in connection with the name of your organization. The certificate

marks may only be used for organizations mentioned on the certificate. If your organization has

several sites, it may only use the certificate marks for the site that is actually certified.

 When using a neutral certification marks, the underlying standards or specifications need to be

specified in the immediate vicinity of the symbol (cf. page 3).

 Only the DQS marks shown on your issued certificate may be used.

 The marks shall not be used on a product nor product packaging nor in any other way that may be

interpreted as denoting product conformity. Furthermore, the marks shall not be applied by certified

clients to laboratory test, calibration or inspection reports, quotes where it may imply product or service

certification or certificates.

 The templates of DQS certificate marks are available in German and English in various file formats

on our website at the following link:

EN: https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos

The marks themselves shall not be changed in any way – however, you may choose which size, colour 

(only unichrome) to use for DQS marks. 

 We recommend appending the certificate registration number to the symbol (*required for UL

Registered Firm mark)

 In the opinion of DQS the promotional or advertising material shall not be in conflict and, in no way

create a misleading impression as to the nature of the certification status, except for the Mark that is

prescribed for use herein.

https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos
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Design Samples 

DQS mark for certified management system 

e.g. ISO 9001 

 

UL Registered Firm Mark for certified management 
systems 

Shall always be in conjunction with the following elements: 

 Certified Client's Name 

 Business Relation Number 

 Applicable MS Standard with revision year to which the 
client is certified, i.e. ISO 9001:2015 

 Issuing Certification Body (e.g. DQS Inc.) 

 

DQS Inc. 

FACILITY NAME 
REGISTRED TO ISO____ 

AND____ (other registration  
standard number, if any) 

BR NUMBER 

DQS marks for certified integrated management systems 

e.g. certified according to 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 45001 
 

 
 

or 

 
DQS-certified for ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO 45001 

DQS mark for restricted scopes 

If your certificate does not apply to the whole of your 
organization, you are required to indicate the restricted scope 
for which it is valid. 

 
Organization name, DQS-certified for ISO 14001 for the 

restricted scope 

DQS mark for certified management system 

e.g. IATF 16949 

NOTE: The only use of the IATF logo related to this certification 
scheme is as displayed on the certificate issued by DQS. Any 
other use of the IATF logo permitted use is prohibited.   

DQS mark for certified management system 

e.g. EfbV – Ordinance on Specialised Waste Management 
Companies 

Note: In the case of certifications in accordance with the 
Ordinance on Specialised Waste Management Companies 
(Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV), the certified 
activity within the meaning of the EfbV must always be 
indicated in the immediate vicinity of the DQS certificate 
symbol (storage, collection, transport, treatment, recycling, 
disposal). 

 
DQS-certified according to 

EfbV - disposal 

DQS mark for certified management system 

For unaccredited or voluntary standards, you are required to 
indicate the restricted scheme for which it is valid. 

 
DQS-certified for 5S 
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DQS mark for certified management systems 

DQS MED for certified Management Systems 

 ISO 9001 DAkkS accreditation 

 ISO 15378 DAkkS accreditation 

 ISO 13485 DAkkS or SCC  
(Standard Council Canada) accreditation 

 MDSAP 

 TCP III 

 

Example Symbol -  
certification specific versions may be available  

at the website 

DQS mark for notified body certificates 

DQS MED for regulated certified conformity assessments 

 REG (EU) 2017/745 

 

Application examples 

DQS marks all represent the quality and intrinsic value of your organization and allow you to make this 

visible to the public e.g.: 

  
 

 

How to use Accrediting Marks 

Normally, the accreditation or scheme marks are only available for the certification bodies and it is not 
permitted for the certificate holder (explicitly in case of DAkkS, IATF). Depending on the DQS certificate 
and the certification program, you can use the accreditation or scheme marks due to the following 
conditions (cf. content of certificate): 

a) ANAB mark 

The use of the accreditation logo by third parties is permitted considering the following: 

 Only clients with the ANAB mark on their certificate are entitled to use the marks illustrated below.  

 A certified client shall not use ANAB accreditation in such a manner as to bring ANAB into disrepute 

and shall not make any statement regarding its certification under the ANAB accreditation that ANAB 

may consider inaccurate, misleading, or unauthorized. 

 The ANAB accreditation mark may only be used in conjunction with both the Registered Firm Mark 

and the DQS Mark on the client’s stationery and literature, and in its advertising subject to DQS 
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conditions for use of its Mark. The ANAB accreditation mark shall be placed next to the Registered 

Firm’s Mark and the DQS Mark.  

 ANAB’s accreditation mark shall not be used on a product or in such a way as to suggest that DQS 

and/or ANAB have certified or approved any product, process or service of a certified customer, or in 

any other misleading manner. The ANAB accreditation mark shall be reproduced: 

a. In black on a white or light-colored background or in blue (PMS 286 or equivalent) and red  
(PMS 485 or equivalent). 

b. In a size that makes all features of the mark clearly distinguishable. 
c. Without distortion of its dimensions. 

 When using the ANAB accreditation mark, its size must not exceed the size of the Registered Firm’s 

Mark and the DQS Mark. 

 When using the ANAB Mark it must be in conjunction with the complete certification mark which 

includes both the Registered Firm and the DQS Marks as outlined below: 

 

   

 

 Upon withdrawal of certification or ANAB accreditation from a DQS Inc. certificate the customer shall 

discontinue its use of all advertising matter that contains any reference thereto 

b) For certification under other accreditation bodies 

Specific requirements may apply and will be communicated by your respective DQS offices in addition. 

c) IQNET marks and certificates 

For certain standards, DQS certified clients can generate the IQNET certificates by themselves. For those 
certificates, the certificate holder may also use the IQNET mark, according to the applicable IQNET user 
guide available at https://www.iqnet-certification.com.  

d) Marks not to be used: 

ISO.org and DAkkS owns the registered trademarks for their marks and shall not be used by DQS certified 
clients, e.g.: 

   

https://www.iqnet-certification.com/
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e) Terminology: 

 Don't register "ISO" as, or in, your domain name, website, or company name, e.g. 

www.isodatabase.com. 

 Don't use "ISO" as, or in, your product or service name. 

 Don't say that you, your products or your services are endorsed, approved or certified by ISO. 

(Remember, ISO doesn't perform certifications.) 

 Always refer to a standard by its full name and revision. E.g. like: “XXX (Name of registered site) has 

been certified by DQS Inc. to ISO 9001:2015.” 

 Do refer to ISO or the International Organization for Standardization in a fair and appropriate way. 

 Statements of conformance may not make assurances or claims that may be misleading. For example 

(“As an ISO-9001:2015 registered company, we provide the world’s best coffee.”). 

Explanation and meaning of the certificate content 

 
 
In some cases, the certificate consists of several pages. The “annexes” to the first (main) page contain 
either a listing of the location/sites that are within the scope of the auditing and/or a detailing of the audit 
results and the associated product and/or process data. The certificate is always only valid with all pages. 

DQS “Excerpt certificates” are certificates for locations/sites listed in the annexes of the DQS main 
certificates. These “Excerpt certificates” only valid in connection with their main certificates. 

Our auditors or your customer service person will be happy to support you, examine the use of symbols 
during the audits and, if necessary, agree on corrective measures with you. 
If you have any questions about advertising with DQS, about presentations and suggestions on the 
Internet, or about opportunities for joint public relations work, please do not hesitate to contact us. 

Worldwide protected 
company logo of 
DQS group, which 
may only be used by 
DQS. 

DQS certification 
marks, which can be 
used by certified DQS 
organizations according 
to CF10 in combination 
with this guideline. 

Name and 
address of the 
certified 
organization. 

Space for client’s 
organization logo. 

Certification scope of 
the management 
system 

Certified standard. 

Accreditation logo. 
Date block with the 
certificate registration ID 
and the dates. 

Signatures of 
CEO of the 
accredited DQS 
office. 

Information that DQS 
is member of IQNet.  

Footer with 
information about 
accredited and 
issuing office. 

QR-code for verification 
of the certificate validity. 
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