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Bu doküman TİAD Mesleki Test Merkezi’ne aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.
1. Amaç ve kapsam
Bu prosedürün amacı; belgeli kişiler tarafından kullanılan Mesleki Yeterlilik Belgesi üzerindeki marka ve logoların
kullanma usul ve esaslarını belirlemektir.
2. Tanımlar
Logo: Kurumu tanıtmak amacıyla kullanılan Kurum sembolünü (Bu prosedürde TİAD MTM, MYK ve TURKAK
kurum logolarını)
MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan markayı
TÜRKAK Akreditasyon Markası : TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini
göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı,
akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile
oluşturulur.
Belge : Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sözleşme: TİAD MTM ile belge almaya hak kazanan kişiler arasında yapılan Belge kullanım sözleşmesidir
3. Yetki ve sorumluluklar
Belge sahibi ve çalıştığı kuruluş, TİAD MTM’nin logo/markasının kullanımında TİAD MTM’nin ilgili prosedürlerine
uymak zorundadırlar.
Belge sahibi ve çalıştığı kuruluş, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve
dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdürler.
TİAD MTM’nin TÜRKAK ve MYK’nın logolarının doğru kullanım kontrolü KYT sorumluluğundadır.
4. Uygulama
Belge, marka ve logoların kullanımı;
• Belge sahibi, belgesini geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
• İlgili kapsamda alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi sadece belge sahibi için geçerlidir.
• Belge sahibi, belgelendirmeye ilişkin olarak TİAD MTM’yi yanıltıcı herhangi bir beyanda bulunamaz veya buna
olanak tanımaz.
• Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda TİAD MTM’ye
bildirimde bulunması zorunludur.
• Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya
alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları TİAD MTM’nin web
sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
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Belge sahibinin gerekli duyuru ve uyarıları takip etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
• Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumlarda, TİAD
MTM’yi gecikmeksizin bilgilendirecektir.
• Belge sahibi belge süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve TİAD MTM
tarafından ilan edilen yönteme uygun şekilde en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir.
• Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesine müteakip belge kullanımını durdurmakla
yükümlüdür. Aksi halde hukuki ve mali sorumluluk belge sahibine ait olacaktır.
• Belge sahibinin kendisine tanınan yasal süre içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve
ikna edici delilleri sunması durumunda, belge askıdan kaldırılır.
• Bir belgenin askıya alınmasından itibaren kendisine tanınan yasal süre içerisinde, askıya alınma sebeplerinin ortadan
kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici delillerin sunulmaması durumunda belge iptal edilir.
• Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi bir ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde
bulunamaz. Bir aylık süre sonunda kişi tekrar başvuru yapabilir.
• Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu
değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder.
• Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle
yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.
• Belge sahibi, belgesini TİAD MTM’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
• Belge süresi geçmiş, askıya alınmış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge
sahipleri, belgelerini TİAD MTM’ye en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir. Aksi halde hukuki
ve mali sorumluluk belge sahibine ait olacaktır.
• TİAD MTM, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan,
yanıltıcı beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir.
•

•

•
•

•

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar, TÜRKAK Akreditasyon Markası
kullanımda ise R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca
Kullanılmasına İlişkin Şartlar geçerlidir.
TİAD MTM tarafından verilen belgelerin üzerinde TİAD MTM logosu MYK Markası ve TURKAK Akreditasyon
Markası bulunmaktadır. MYK ve TURKAK kurum logolarının kullanım izinleri ancak MYK ve TURKAK
tarafından verilebilir. Bu kurumların logolarını herhangi bir neden ile kullanımına kurumlar izin vermemektedir.
Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) mevzuat ve
düzenlemelerine ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.
Belge, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mülkiyetinde olup belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve
belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi
tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.
Mesleki yeterlilik belgeleri kapsamı dışında kullanılamaz. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya
belgelerin, TİAD MTM logosunun, MYK Markasının ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının yayınlarda,
kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Belge üzerindeki TİAD MTM logosu, MYK Markası ve
TÜRKAK Akreditasyon Markası hiçbir şekilde, belge sahibinin veya çalıştığı kuruluşun basılı ve elektronik ortamda
reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde, iş raporlarında tek başına
kullanılmaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin çalışan
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personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir ve sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında
kullanılabilir. Firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.
Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya
anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin
yenilenmesi için eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması ,
iptalinden veya geçerlilik süresi dolduktan sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta
bulunmayı durdurmakla yükümlüdür. Ayrıca belgelendirilen kişi, belge kapsamındaki her türlü değişikliği TİAD
MTM’ye bildirmekle yükümlüdür.
Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge sahibi veya çalıştığı kuruluş, belge ve
logo/marka kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, TİAD MTM’nin, doğacak herhangi bir problemden,
cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde
okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi
yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir.
MYK Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi’ne göre; belge üzerindeki
logoların markaların ve logoların kasten hatalı kullanımının tespiti halinde belge iptal edilir. Belge üzerindeki
logoların markaların ve logoların sehven hatalı kullanımının tespiti halinde belge askıya alınır.
Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz
kullanıldığının saptanması durumunda TİAD MTM bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak
bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda TİAD MTM her türlü yasal hakkını saklı tutar.
Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluşlar, TM-F-01-11 Belge Kullanım Sözleşmesi ile belirtilen şartları yerine
getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir. Durum MYK ve TURKAK’a yazılı olarak 15 gün içerisinde
bildirilir

4.1. Kayıtlar
Bu prosedür kapsamında elde edilen tüm kayıtlar YN-P-02-01 Kayıt Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.
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