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Bu talimatın amacı, NETA marka, logo ve onaylanmış kuruluş numarasının, NETA müşterileri tarafından 
ilgili kullanımına dair kuralların belirlenmesidir. 

1. SORUMLULUK 

Hizmet alan kuruluşlar 
 

2. REFERANSLAR 

EA 2/17 -Requirements on Decision (EC) 768/2008- 5.4 Identification number of notified bodies 
R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca 
Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi 

 
3. UYGULAMA 

DİKKAT: Marka, logo ve uygunluk işaretlerini içeren materyallerin, kullanım şekli, alanı ve tasarımı 
hususunda taslak aşamasında (mali külfet oluşmadan) NETA Kalite Yönetim Temsilcisi ile paylaşılması ve 
onay alınması önerilir. 

Tüm NETA müşterileri, bu talimatta ve TÜRKAK tarafından yayınlanan R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon 
Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberinde 
belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. 

Sertifika, marka, logo ve onaylanmış kuruluş numarası kullanım hakları, sertifikanın yayınlanması ve 
kuruluşun ücretlendirme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine müteakiben, belge üzerinde 
belirtilen süre boyunca geçerli olmak üzere kazanılır. 

Sertifikalar, marka, logo, etiket ve onaylanmış kuruluş numarası belge kapsamı dışında kalan ürünlerin, 
adreslerin, kuruluşların, temsilcilerin belgeli olduğu, periyodik kontrole tabii tutulduğu vb. 
düşündürülecek şekilde kullanılamaz. 

 

3.1. SERTİFİKA KULLANIM KURALLARI 

Sertifikaların ve ilgili sözleşmelerin askıya alınması/iptali durumunda marka, logo ve uygunluk işareti 
kullanımı ile ilgili haklar da askıya alınır/kaybedilir. 

Geri çekilen, iptal edilen, kapsamı değiştirilen ve süresi dolan sertifikalar NETA’ ya iade edilir. 

Sertifika NETA ’nın itibarını zedeleyecek şekilde kullanılamaz. Kuruluş NETA’ yı yanıltıcı ve yetkisiz 
gösterecek herhangi bir beyanda bulunamaz. 

Sertifika ve sertifika ile birlikte kazanılan haklar başka kişi/kurum/kuruluşlara devredilemez. 

NETA yetkilisi tarafından imzalanmayan sertifikalar geçersizdir. 

Sertifika üzerinde hiçbir şekilde tahrifat, oynama yapılmaz. NETA haricinde hiçbir kişi/kuruluşun sertifika 
üzerinde düzeltme, değiştirme yapma yetkisi yoktur. 

Sertifikalar varsa eklerinden ayrı kullanılamaz. 
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3.2. MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI 

Periyodik kontrol hizmeti almış kuruluşlar, ekipman üzerinde NETA tarafından sağlanan etiket haricinde 
NETA marka veya logolarını kullanamaz. 

Belgelendirme müşterilerinin kullanılabileceği marka ve logolar NETA internet adresinde erişime açıktır. 
Marka ve logolar bu formatlar dışında kullanılamaz. 

Marka ve logo boyutları ile oranların sabit kalması şartı ile değiştirilebilir. Müşterinin logosunun 
bulunduğu alanlarda müşteri logosundan daha büyük boyutta kullanılamaz. 

Marka ve logolar şirket araçlarında, kırtasiye malzemelerinde, promosyon ürünlerinde, kullanılabilir. 

Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili ürüne verildiği 
belirtilerek kullanılabilir. Belge kapsamı dahilinde olmayan ürün ve hizmetlerin reklamlarında NETA 
marka ve logoları kullanılmaz. 

Kuruluş kendi gerçekleştirdiği test, deney analiz vb. raporlar üzerinde logo kullanamaz. 
 

3.3. ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI, ATIFLAR ve ETİKETLER 

DİKKAT: Müşteri ürettiği ve ya monte ettiği, belge kapsamına giren ürünlerin, belgede belirtilen genel ve 
spesifik kurallara ve standartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder. NETA, bu sebeple müşteriye belge 
kapsamındaki ürünlerini markalama yetkisi verir. 

DİKKAT: Sadece modul B sertifikası NETA’ dan olan kuruluşların NETA onaylanmış kuruluş numarasını 
kullanma hakkı bulunmaz. Asansör yönetmeliği çerçevesinde modül B belgesi uygunluk değerlendirmenin 
bir kısmını oluşturduğu için, CE işaretinin kullanımı için tek başına yeterli değildir. 

 

3.3.1. Onaylanmış Kuruluş Numarasının (…..) Kullanımı 

Onaylanmış kuruluş numarasını sadece sertifikaları üzerinde onaylanmış kuruluş numarası bulunan 
kuruluşlar, sadece sertifika kapsamındaki ürünler üzerinde CE işareti ile birlikte ve ürünlerin uygunluk 
beyanlarında kullanılabilir (NETA internet sitesinde uygun format mevcuttur). Ürün ifadesi belge 
kapsamında belirtilen model/tip/seri numarası şeklinde yer alan ürünü ifade etmektedir. Ürünün 
bileşenleri, yedek parçaları vb. ekipman ve malzemeleri üzerine vurulamaz. 

Onaylanmış kuruluş numarası ve CE işareti, “CE” İşareti Yönetmeliği ve sertifika üzerinde atıf yapılan 
yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak kullanılır. 

Şirket araçlarında, kırtasiye malzemelerinde, promosyon ürünlerinde, reklamlarda NETA onaylanmış 
kuruluş numarası kullanılamaz. 

Uygunluk işaretleri, etiketler ve atıflar, belgelendirilmiş ürün tam anlaşılacak şekilde yapılmalıdır. Ürün 
üzerine uygunluk işaretleri ve etiketler iliştirilirken bu hususa ekseriyetle dikkat edilmelidir. Belgelendirilen 
ürünün ne olduğuna dair muğlaklık olmamalıdır. 
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-NETA Onaylanmış Kuruluş Kimlik numarası olan XXX, CE İşareti ile birlikte aşağıdaki tabloya göre ilgili 

Eklerden belge alan kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 

- NETA e Onaylanmış kuruluş Kimlik numarası olan XXXX, CE işareti ile birlikte kullanılırken Şekil 2’de 

gösterildiği gibi Yazı Tipi Arial Black, puntosu 12 olacak şekilde CE İşaretinin hemen altına, tam ortaya 

gelecek şekilde yerleştirilir. 

- NETA Onaylanmış Kuruluş Kimlik numarası olan XXXX Şekil 2’de belirtilen ölçülerin dışında herhangi bir 

boyutta ya da şekilde kullanılamaz. 

-Şekil 2’de belirtilenin dışında bir kullanım tespit edildiğinde bu talimatta yer alan yaptırımlar uygulanır. 
 

 

YÖNETMELİK 
 

MODÜL/ANNEX 
 

BELGE ÜZERİNDE 
 

ÜRÜN ÜZERİNDE 

Asansör Yönetmeliği 
2014/33/AB 

 
Tüm Eklerde 

 
EVET 

 
EVET 

 
 

Şekil-1 CE İşareti 
 

- İşaret küçültülür veya büyütülürse yukarıda verilen çizimdeki oranlara itibar edilir. 
 

- CE uygunluk işaretinin muhtelif kısımları maddi olarak aynı dikey boyutlara sahip olmalı, ancak bu 
boyutlar 5 milimetrenin altında olmamalıdır. 

 
Şekil-2 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının CE İşareti ile Birlikte Kullanılması 
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3.3.2 Etiketler 

Periyodik kontrol müşterileri kendilerine verilen kontrol etiketlerini sadece kontrol gerçekleştirilen 
ekipmanlar üzerinde kullanabilir. 

 

3.3.3 Atıflar 

Kuruluşun ve ya ürünün 17000 serisi standarttan belgelendirildiğine dair yanlış anlamaya yol açabilecek 
ifadeler kullanılmamalıdır. Örneğin ; “Bu ürünün ISO/IEC 17065 standardı kapsamında belgelendirmesi 
yapılmıştır.” İfadesi yanlış bir kullanımdır. Atıflar belge üzerinde geçen standart ve yönetmeliklere 
yapılmalıdır. 

 

4.1 TÜRKAK MARKA VE LOGOSUNUN KULLANIMI 

TÜRKAK akreditasyon markası, NETA sertifika, marka ve logolarının kullanım hakkını kazanmış kuruluşlar 
tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir; 

- TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka NETA markası ile birlikte ve NETA internet 
sitesinde yayınlanan şekliyle kullanılmalıdır. NETA logosundan ayrı olarak kullanılmaz. 
- Kuruluşlar sadece, NETA’ nın kendi sertifikalarını verme yetkisinin tabanı olan 17000 
serisi standarda atıfta bulunan TÜRKAK markasını içeren birleştirilmiş logoyu kullanabilir. 
Kullanılacak birleştirilmiş logo ile ilgili NETA Kalite Yönetim Temsilcisi ile iletişime geçilebilir. 

 
 

4.2 SERTİFİKA, MARKA, LOGO VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN UYGUNSUZ KULLANIMI 

Bu talimatta belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlardan düzeltici ve önleyici faaliyet talep edilir. 
Düzeltici   faaliyet   kuruluşun   uygunsuz   kullanıma   dair   duyuru   yayınlanması,   gerekli   mercilerin 
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bilgilendirmesi, materyal ve ürünlerin geri çağırılması- toplatılması, vb. olabilir. Bu süreçte uygunsuz 
uygulamanın boyutu göz önünde bulundurularak sertifika ve kullanım hakları askıya alınabilir ve ya iptal 
edilebilir. 

Sertifika, marka, logo vb. işaretlerin kasıtlı olarak yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının tespit 
edilmesi durumunda yasal işlem başlatılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının CE İşareti ile Birlikte Kullanılması 


