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KAPSAM
3D INCERTA logo ve marka kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.

2

YÖNTEM
2.1

3D INCERTA muayene, ürün belgelendirme, ve personel belgelendirme logoları, denetimi 3D
INCERTA tarafından yapılmış ve denetimden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir.

2.2

3D INCERTA logolarının, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde 3D
INCERTA ‘nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

2.3

3D INCERTA ‘dan belge almaya hak kazanan firmalar 3D INCERTA muayene, ürün belgelendirme, ve
personel belgelendirme logolarını ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak
durumundadır.

2.4

3D INCERTA tarafından belgelendirilmiş firmalar, sahip olduğu belgeyi 3D INCERTA‘ ya veya
belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.

2.5

3D INCERTA logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz. Logo; muayene, ürün belgelendirme, ve personel belgelendirmenin, belgelendirme
kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.

2.6

3D INCERTA logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her
türlü yasal hak 3D INCERTA’ ya aittir.

2.7

Firma 3D INCERTA yönetim sistemleri logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz. Ürünlerin üzerinde 3D
INCERTA logoları kullanılamaz. Yalnızca firmanın yönetim sisteminin belgeli olduğu anlaşılacak şekilde
koliler üzerinde kullanılabilir.

2.8

3D INCERTA logosu belgelendirilmiş müşterilerinin laboratuvar testleri, kalibrasyon veya denetim
raporları üzerinde kullanılamaz.

2.9

Internet, dökümanlar, broşürler, reklamlar vb gibi tanıtım amaçlı yayınlarda kullanabilir.
Belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, bu talimattaki şartlara uyulmalıdır.

2.10 3D INCERTA logo ve markasını kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde
ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında TÜRKAK Rehber doküman R10-06’ da
belirtilen şartlara uygun şekilde kullanmaktadır.
2.11 3D INCERTA, akreditasyon kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine tam olarak
açıklamakla ilgili sorumluluğu üstlenmektedir.
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2.12 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.
Ancak Marka;
a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
2.13 3D INCERTA logo ve markasını, kuruluşunun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olmayacak
şekilde kullanmaktadır.
2.14 3D INCERTA’nın akredite olduğu kapsamlarda belge alan müşterilerimiz, TÜRKAK Akreditasyon
Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilirler. TÜRKAK Akreditasyon
Markası 3D INCERTA’nın veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde
kullanılmalıdır.
2.15 ‘’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.
2.16 Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik
ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon
Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
2.17 Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın
Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılması durumunda, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş
olduğu açıkça belirtilecektir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümana, örneğin “Bu teklif akreditasyon
kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare eklenecektir.
2.18 3D INCERTA, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.)
kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını alacaktır.
2.19 a) Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak
TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası
taşıtların üzerinde kullanılamaz.
b)TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.
c)TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç
duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
2.20 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş
bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
2.21 a) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün
belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için 3D INCERTA logosu ile birlikte kullanılabilir.
b) 3D INCERTA’nın akreditasyon kapsamı içerisinde muayene kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği
kapsamlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine
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konulamaz. Ayrıca 3D INCERTA’nın akreditasyon kapsamı içerisinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak
faaliyet gösterdiği kapsamlarda ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılamaz.
2.22 TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması durumunda 3D INCERTA, TÜRKAK Akreditasyon
Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durduracaktır.
2.23 TÜRKAK tarafından akreditasyonun iptal edilmesi durumunda 3D INCERTA, TÜRKAK Akreditasyon
Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal
durduracaktır.
2.24 Kendi markasının kullanım hakkını veren 3D INCERTA, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal
edilmesi halinde, kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu müşterilerinin tanıtım ve sarf
malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını
derhal durdurmasını sahip olduğu prosedürler ile temin etmektedir.
2.25 Birden fazla akreditasyona sahip olan 3D INCERTA Şekil 1’ de, uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktıları
(Muayene Raporu, Ürün Belgelendirme Raporu, Sertifikalar vb.) dışında TÜRKAK Akreditasyon
Markasını ne şekilde kullanabileceği Şekil 1’de gösterilmiştir. 3D INCERTA uygunluk değerlendirme
faaliyeti çıktılarında (Muayene Raporu, Ürün Belgelendirme Raporu, Sertifikalar vb.) yalnızca ilgili
Akreditasyon markasını kullanmaktadır.
2.26 3D INCERTA ‘nın muayene kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından akredite edildiği alanlarda başka bir
akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olması halinde, 3D INCERTA, düzenlediği
rapor/sertifikalarda tercihine göre TÜRKAK Akreditasyon Markasını veya TÜRKAK Akreditasyon
Markasını kullanmaksızın diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasını kullanacaktır.
2.27 TÜRKAK Akreditasyon Markasının akredite olmayan sonuçları da içeren ürün belgelendirme ve
muayene raporlarında ve etiketlerde kullanılması halinde, 3D INCERTA, düzenlediği raporun kapak
sayfasına akreditasyon kapsamında olan ürün belgelendirme/muayene metotlarının akreditasyon
kapsamında olmayan belgelendirme/metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir uyarı notu ekleyecektir.
Bu notta örneğin “ ‘*’ işaretli ürün belgelendirmeler/muayeneler akreditasyon kapsamı dahilinde
değildir” gibi bir ibare yer alacaktır. Uyarı notu kolayca okunabilir bir şekilde hazırlanmış olup, buna
bağlı olarak ürün belgelendirme/muayene raporunun/sertifikasının iç sayfalarında da akreditasyon
kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini
sağlayacak bir işaretleme yapılacaktır.
2.28 3D INCERTA, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda,
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanması halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki
sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı, ileteceği yazı içinde yer
alacaktır.
2.29 3D INCERTA müşterisi, belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak
durumundadır.
2.30 3D INCERTA, akreditasyon kapsamında olmayan ürün belgelendirme ve muayene faaliyetleri için düzenlenen
sertifika ve raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası’nı kullanmamaktadır.
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2.31 3D INCERTA, sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika
yayımlaması durumunda, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çekecek ve müşterilerini akreditasyona
atıfta bulunmamaları hususunda uyaracaktır. Ayrıca, benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir
değerlendirme/risk analizi yapacak, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunarak sonuçlarını zamanında
TÜRKAK'a gönderecektir.
2.32 3D INCERTA, belgelendirdiği müşterilerinin TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanım şekillerini
denetleyecektir. 3D INCERTA, kendilerinden hizmet alan müşterilerin, TÜRKAK Akreditasyon Markasını hangi
şartlar altında kullanacağını tanımlamıştır.
2.33 3D INCERTA, taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları
kullanarak bir rapor hazırlaması gerektiğinde, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin
hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtmektedir.
2.34 Yukarıdaki durumla karşılaşılması halinde, 3D INCERTA muayene kuruluşu olarak düzenlemiş olduğu raporun
kapağına veya ilk sayfasına aşağıdaki ifadelerden bir tanesini eklemektedir:
 “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları
..................... numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.”
 “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları
TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”
Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olup, muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında
olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir
işaretleme yapılmaktadır.
2.35 Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, 3D
INCERTA, müşterisinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini
sağlamaktadır.
2.36 Akreditasyonun askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda 3D INCERTA,
akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemden
etkilenen müşterilerini bilgilendirecektir. Ayrıca, akreditasyonun geri çekilmesi veya daraltılması
durumunda akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da geri çekecektir.
2.37 TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda
düzenlenen rapor ve sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmaktadır. (R10.06 TÜRKAK
Rehber Dokümanı Madde 9.5, 9.6, ve 9.11’de belirtilen durumlar dışında). TÜRKAK Akreditasyon
Markası’nın kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen rapor ve sertifikalarda, söz konusu rapor veya
sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK’tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası
kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/ILAC/EA tarafından konu
ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon programları hariç.
2.38 3D INCERTA, akredite olduğu alanlarda statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde
akreditasyonuna atıf yapılmayacaktır.
2.39 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır. Hiç bir şekilde
reklam aracı olarak kullanılamaz.
2.40 Belgenin kapsamının daraltılması durumunda, reklam malzemelerinde değişiklik yapılmalıdır.
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2.41 3D INCERTA’dan belge almış firmalar ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoları kullanmak
durumundadır. Akreditasyon kurumlarının logo ve marka kullanım talimatı ilgili Akreditayon
Kurumunun Web Sayfasında yer almaktadır. Bknz: TURKAK REHBER R10.06
2.42 3D INCERTA’dan belge almış firmalar 3D INCERTA Logo ve Marka Kullanım Talimatına uymak kaydı
ile 3D INCERTA logolarını kullanabilir.
2.43 3D INCERTA logolarından muayene, ürün belgelendirme, ve personel belgelendirmede, yalnızca
belgelendirilen ürüne ait standardın logosu kullanılabilir. Belgelendirilmeyen, ürün belgelendirme
standardı veya logolarının kullanımı yasaktır.
2.44 3D INCERTA belgesi tüzel kişilere düzenlenir. Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez.
2.45 3D INCERTA Logo ve Markaları, TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında hizmet verilen muayene faaliyetleri
sonucunda müşterilere 3D INCERTA tarafından sunulan Belge, Rapor veya Sertifikalardaki kullanımı
dışında müşterilerce reklam, katalog, kartvizit gibi reklam malzemelerinde kullanımı yasaktır. TS EN
ISO/IEC 17020 kapsamında 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi dahilinde Onaylanmış Kuruluş
(Notified Body) olarak gerçekleştirilen ve hizmet sonucunda CE işareti ve NoBo numarası kullanımı
hakkı elde edilen kapsamlarda bu talimat ile birlikte KYEK-E21-P.001 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
Uygunluk Değerlendirme ve Ürün Belgelendirme Prosedürü’nün geçerli revizyonuna uygun olarak
kullanılır.
2.46 TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında müşteriye düzenlenen raporlar ve muayene sertifikaları üzerinde
bulunan Türkak logosu, müşteri tarafından başka hiçbir amaçla herhangi bir broşür, kartvizit, katalog
gibi reklam malzemesi ve müşteri dökümanları üzerinde kullanılamaz. TÜRKAK Logosunun kullanımı
yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımı yasaktır.
Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan
basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir. (Bkz.Türkak R10.06)
2.47 3D INCERTA Logoları muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün
belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı,
dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz.
2.48 3D INCERTA Logolarının kullanım boyutları ile ilgili bilgi almak için ofisimizle temasa geçilir.
2.49 Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
2.50 3D INCERTA taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları
kullanarak bir rapor hazırlarsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait
sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtir.
2.51 3D INCERTA Madde 2.50’deki gibi bir durumla karşılaşması halinde düzenlemiş olduğu raporun
kapağına veya ilk sayfasına aşağıdaki ifadelerden bir tanesini eklemektedir.
• “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları
..................... numaralı TÜRKAK Akreditasyon sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla
ilişkilidir.”
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• “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş
muayene sonuçları TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”
Bu ifadeyi kolayca okunabilir şekildedir ve muayene raporunun iç sayfalarında da
akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçlarını açıkça ayırt
edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılır
2.52 3D INCERTA logosu Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil-1:

Şekil-2:
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