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Elektronik nüsha basılmış hali kontrolsüz kopyadır. 

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı NN (NEXTNORM)’nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.  

2. KAPSAM: Bu talimat NN’nin logo kullanımını ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının NN tarafından 

kullanım kurallarını kapsar. 

3. TANIMLAR: 

Logo: NN’nin markasını tanıtma amacıyla kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka 

olarak da kullanılmaktadır. 

4. UYGULAMA  

4.1. Genel  

NN bu talimatın ekinde bulunan kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’ne 10 Haziran 2019 tarihinde 

yapmış olduğu marka tescili başvurusu ile elde etmiştir. 

 

4.2. NN Logosunun ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı 

4.2.1. NEXTNORM logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz 

zemin üzerinde kullanılabilir. 

                                                
 

4.2.2. NEXTNORM logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca 

NEXTNORM logosuna, NEXTNORM web sitesi üzerinden de ulaşılabilir. 

4.2.3. NEXTNORM tarafından raporlanmış müşteri kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon 

kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır. 

4.2.4. TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda düzenlenen raporlarda 

TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmalıdır.  

4.2.5. Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen raporlarda TÜRKAK 

Akreditasyon Markası kullanılmaz. Sehven kullanılması durumunda rapor derhal geri çekilir ve 

müşteri uyarılmalıdır. 

 

4.2.6.  Rapor/sertifika verilen müşteri kuruluş, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir: 

a) Internet, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında atıfta bulunurken, NEXTNORM’un şartlarına 

uyulmalıdır. 

b) Verilen raporların/sertifikaların herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına 

müsaade edilmemelidir. 

c) NEXTNORM tarafından raporlarının/sertifikalarının askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine 

rapora/sertifikaya olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır. 
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4.2.7. NEXTNORM logosu; 

- Sadece akreditasyon kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

- Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz, 

- Ürün sertifikası gibi kullanılamaz. 

- Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde 

olabilir.) 

- Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil 

muayenesi yapılan ekipmana ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

- Müşteri kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde 

kullanılabilir. 

4.2.8. TÜRKAK akreditasyon markası; 

- NEXTNORM logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz, 

- TÜRKAK Akreditasyon Markası R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından 

Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberine uygun formatta, ebatta ve 

renkte kullanılmalıdır. 

- Sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş 

Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu 

dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

- Taşıtların üzerinde kullanılamaz, 

- Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz. 

4.2.9. TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, R10-06 rehberindeki 

tüm şartlara ilave olarak aşağıdaki şartları sağlıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.  

a) NEXTNORM akreditasyon numarası, markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.  

b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.  

c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.  

d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda 

TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. 

4.2.10. Taşeronlar, raporlandırılmış müşteriler Nextnorm logosunu ve Türkak Akreditasyon markasını, 

Nextnorm ve Türkak ’ın sorumluluğu üstüne aldığı şekilde “ürettikleri ürünün muayene ve test raporlarında, 

kalibrasyon raporlarında” kullanmamalıdır. 

http://www.turkak.org.tr/
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4.2.11. Taşeronlar, raporlandırılmış müşteriler Nextnorm ve Türkak Akreditasyon markasını herhangi bir 

ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanmamalıdır. 

4.2.12. Taşeronlar, raporlandırılmış müşteriler Nextnorm’un ve muayene sisteminin kötü şöhretle anılmasına 

veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak raporun kullanılmamasını garanti altına almakla 

yükümlüdür. 

4.2.13. Nextnorm raporlama logosunun şekli hiçbir koşulda değiştirilemez. 

4.2.14. Nextnorm logosu ve raporu üçüncü taraflara devredilemez. 

4.2.15. Nextnorm logosu ve Türkak Akreditasyon markası müşterilerimiz, taşeronlarımız veya herhangi bir 

üçüncü taraf tarafından yetkisiz kullanılamaz. 

4.2.16. Bu talimat dışında ve/veya yukarıdaki maddelerin ihlali durumunda sırasıyla aşağıdaki işlemler 

gerçekleştirilecektir; 

a) Düzeltme ve düzeltici faaliyet talebi, 

b) Raporun geri çekilmesi, 

c) İhlalin kamuoyu ile paylaşılması, 

d) Yasal işlemler 

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev.No. Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

0 - İlk yayın 

1 19.09.2019 Belgelendirmeye yönelim tüm hususlar kaldırıldı. TÜRKAK Akreditasyon Markasının 

kullanımına yönelik kurallarda düzenlemeler ve eklemeler yapıldı. NN logo 

kullanımına dair düzenlemeler yapıldı. Talimatın ihlali durumunda yapılacaklar 

sıralanmıştır. 
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