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1.0 AMAÇ 

USB Certification’un akredite olduğu TS EN ISO 17065 Standardına göre, uygulanan programların sertifika ve 
logolarının kullanımını ve reklam yöntemini tanımlamaktır. 

2.0 KAPSAM 

Bu prosedür, USB tarafından belgelendirilen kuruluşları kapsar.  

3.0 SORUMLULUKLAR 

Kuruluş, logo ve sertifikaların kullanımına ilişkin imzaladığı bu prosedürde ve sözleşmesinde belirtilen şartlara 
uymaktan sorumludur. 

Gıda Program Yöneticisi, sertifika sahibi olan kuruluşları sertifika ve logonun kullanımı hakkında bilgilendirmekten 
sorumludur. 

4.0 PROSEDÜR 

4.1 Sertifika Kullanımı 

4.1.1 Kuruluşa, kapsamı ile ilgili bir sertifika verilmesi halinde, bu sertifika aşağıdaki hususları karşılamak şartıyla, 
belgede belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerli olacaktır: 

• Denetim esnasında doğrulanan üretim yönteminde, ürünlerde ve/veya operasyonda herhangi bir sapma 
veya değişiklik olmaması. 

• Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmemesi. 

4.1.2 Kuruluş, USB Certification tarafından verilen sertifikayı reklam amacıyla çoğaltabilir.  

4.1.3 USB Certification her durumda sertifikasyon, değişiklik, genişletme, askıya alma ve geri çekme konusunda 
nihai sorumluluğa sahiptir. 

4.1.4 Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlerin de belgeli olduğunu ima etmeyecek ve USB 
Certification belgesini kullanmayacaktır. 

4.1.5 Kuruluş, sertifikasını, USB Certification’ı ve belgelendirme programının itibarını tehlikeye atacak ve halkın 
güvenini kaybedecek şekilde kullanmayacaktır. 

4.2 BRCGS Logo Kullanım Kuralları 

4.2.1 BRCGS Logosunu kullanmak isteyen kuruluşlar, logoyu kullanmak için veya BRCGS Sertifikalı Kuruluş 
Logosunun kullanımıyla ilgili soruları varsa submissions@brcgs.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçmeli 
ve "Use of the BRCGS Logos for Certificated Sites" isimli rehbere uygun davranmalıdır. 

4.2.2 Gluten-Free ve Plant Based sertifikasyon programlarının Ürün İçermez Ticari Markalarını kullanmak isteyen 
müşteriler, onay almak veya ticari markaların kullanımıyla ilgili herhangi bir soru sormak için labels@bcgs.com ile 
iletişime geçmeli ve “BRCGS Free-From Trademark Guideline”ı takip etmelidir. 

4.2.3 Logo, yalnızca standarda göre BRCGS sertifikasını hak etmiş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

4.2.4 Belirtilen hüküm ve koşullar, denetim sırasında denetçi tarafından kontrol edilir ve bu kontrolün sonuçları, 
denetim raporunun şirket profilinde zorunlu alan olarak açıklanır. 
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4.3 IFS Logo Kullanım Kuralları 

4.3.1 IFS Logosu, kullanmak isteyen müşteri tarafından IFS Database güvenli bölümünden indirilebilir ve 
müşterinin IFS Logosunu kullanmak için Hüküm ve Koşullara uyması gerekir. Bu hüküm ve koşullar IFS veri 
tabanından indirilebilir. 

4.3.2 Belirtilen şartlar ve koşullar, denetim sırasında denetçi tarafından kontrol edilir ve bu kontrolün sonuçları, 
denetim raporunun şirket profilinde zorunlu alan olarak açıklanır. 

5.0 İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR 

Doküman Numarası  Başlık veya Açıklama 

- Use of the BRCGS Logos for Certificated Sites 

- BRCGS Free-From Trademark Guideline 

  

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/tools/ifs-database

