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1. AMAÇ  
Bu prosedürün amacı, TÜRKAK, MYK kurumları ile TESKO  arasındaki marka/logo kullanımı 
ve TESKO tarafından yürütülen, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, 
belgelendirilmiş kişilerin TESKO belge, marka/logo sunun kullanımı ile ilgili genel esasları ve 
sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.. 
 
2. KAPSAM 
Bu prosedür TESKO, TÜRKAK ve MYK arasındaki marka/logo kullanımı ile belgelendirilmiş 
kişinin belge ve belgelerinde yer alan TESKO, marka/logo kullanımı esaslarını kapsar. 

3. SORUMLULUK 
Bu prosedürün uygulanmasından, Genel Müdür, Kalite Yönetim Temsilcisi, Yardımcı Personel 
ve belgenin geçerliliği devam ettiği sürece belgelendirilmiş kişi/kişiler ile bu kişilerin çalıştığı 
kurum/kuruluşlar sorumludur. 
 
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 
Tesko: Tesko Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu  
TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu  
TESKO Logosu: TESKO Belgelendirme Kuruluşu’nun kendini tanıtmak için kullandığı semboldür. 
TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı 
sembol 

                                                                      
 
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, MARKA VE LOGO 
KULLANIM PROSEDÜRÜ 

Doküman No P16 

Yayın Tarihi 19.12.2019 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi  

Sayfa No 2/5 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

 

GENEL MÜDÜR 

  

BU DOKÜMAN ÇIKTI ALINDIĞINDA KONTROLSÜZ KOPYADIR 

                                                             
 
 
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 
6. UYGULAMA 
 
Belgeli Kişinin Sorumlulukları 
 Belgenin, belgelendirmeye esas alınan doküman olan ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara, TS EN 

ISO/IEC 17024 standardının şartlarına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Sistemi 
şartlarına ve TESKO 'nun belirlemiş olduğu ve ilan ettiği şartlara uygun olarak, sadece geçerlilik 
süresi içinde olmak kaydıyla kullanım hakkının kendisine verilmiş olduğunu bilmekle yükümlüdür.  

 Belgelendirme programı şartlarına, ilgili yasal mevzuata ve TESKO tarafından belirtilen belge 
kullanım şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda, belgesinin askıya alınması geri 
çekilmesi, kapsamının daraltılmas,ı veya iptal edilmesi yetkisinin TESKO 'ya ait olduğunu kabul 
etmekle yükümlüdür.  

 Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ve belgelendirmeye esas alınan doküman olan 
ulusal yeterliliklerde revizyon yapıldığında; revizyonun durumuna göre TESKO ‘nun belgenin 
kapsamı ile ilgili değişikler yapma hakkının olduğunu bilmekle yükümlüdür.  

 Ulusal Yeterliliklerde revizyon yapıldığında, bu konuda TESKO tarafından kendisinden talep edilen 
her türlü iş ve işlemi yerine getirmekle yükümlüdür.  

 Hizmet sunumuna ilişkin veya bunları etkileyecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet 
sunumunun geçici olarak veya tamamen durması veya aksaması halini 30 (otuz) gün içerisinde 
TESKO 'ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  

 Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. 
Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. 

 Belge sahibi hiç bir surette belgeyi başkasına devretmemekle, kullandırmamakla, belge üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapmamakla yükümlüdür.  

 Almış olduğu belgenin geçerliliği süresince; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin 
askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 
TESKO 'nun internet sayfasından ve kişisel portalından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler 
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içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu duyuruların Tebligat hükmünde olduğunu bilmekle 
yükümlüdür. 

 Belgenin iptal edilmesi durumunda belgenin aslı kuruluşa 15 gün içinde iade edilir. Belgenin iadesi 
mecburidir ve iadesinin yapılmaması durumunda tüm sorumluluk belge sahibine aittir.  

  Belgesi askıya alınan belgelendirilmiş kişiler, belgelerinin askıya alındığı süre boyunca belgelerinin 
geçersiz olduğunu bilmekle, bu süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamaları 
gerektiğini ve belgelerini kullanamayacaklarını bilmekle yükümlüdür. 

 TESKO tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını TESKO 'ya sunmakla, 
sunmadığı takdirde TESKO 'nun belgeyi askıya alma veya iptal etme hakkının olduğunu bilmekle 
yükümlüdür.  

 Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için TESKO tarafından belirtilen 
gereklilikleri yerine getirmekle ve belge yenilemesinin, ilgili belge için TESKO tarafından belirlenen 
usul esaslar dâhilinde yapılacağını bilmekle yükümlüdür. 

 Belge yenileme kapsamında yapılan tüm işlemlerin ayrıca ücretlendirildiğini  ve belge yenileme için 
gerekli iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmediğinde belgesinin iptal 
edileceğini bilmekle yükümlüdür.  

 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, TESKO 
tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları TESKO 'ya 
sunmakla yükümlüdür. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamadığında belge 
kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vermek ve TESKO tarafından ilan 
edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle yükümlüdür.  

 Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda TESKO web sayfasındaki kişisel hesaplarını 
kullanamayacağını bilmekle yükümlüdür.  

 Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat söz konusu olursa bu 
durumlarda belgenin kullanımına son vermek ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte 
TESKO 'ya başvurmakla, böyle bir durumda MYK tarafından ilgili yıl için belirlenmiş basım ücretini 
TESKO 'ya ödemesi gerektiğini bilmekle yükümlüdür. 

 Belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde TESKO 'yu bilgilendirmekle 
yükümlüdür.  

 Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımında TESKO 'nun hiçbir şekilde sorumlu 
olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ve çalıştığı işyerine ait olduğunu bilmekle yükümlüdür.  

 Belgelendirme süreci boyunca elde ettiği tüm bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olduğunu 
bilmekle; bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaştığının tespiti halinde TESKO’nun bu konuda her 
zaman yasal işlem yapma yetkisi olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

 TESKO tarafından “P10.F2 Personel Belgelendirme Sözleşmesi” ‘nin içeriğinde/şartlarında 
yapılabilecek değişiklikler ile ilgili olarak yeni bir sözleşme imzalaması gerektiğinde, yeni sözleşmeyi 
imzalamakla sorumlu olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür 
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 Belge, belgeyi veren TESKO’nun  itibarını zedeleyici bir durum oluşturacak şekilde kullanılamaz.  
 Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak 

biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.  
 Belge sahibi, belge ile ilgili tüm takipleri (gözetim, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal, 

revizyonlar vb.) kuruluşun web sayfasından takip etmekle yükümlüdür. İnternet sayfasından 
yapılan duyular yasal tebligat niteliğindedir.  

 Belge sahibinin belge sürdürülebilirliğini kaybetmesi durumunda TESKO yu bilgilendirmek ile 
yükümlüdür.  

 Belgenin yırtılması veya okunamaz duruma gelmesi halinde belgenin kullanımına son verilir ve 
belgenin aslı bizzat, posta vb. yolu ile TESKO’ya teslim edilerek belgenin değişimi sağlanır. Belge 
değişimi için gerekli olan ücret adaydan temin edilir. Belge değişim ücreti kuruluş web sayfasında 
belirtilmektedir.  

 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. 

 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Marka ve Belgesinin Kullanımına İlişkin Kurallar  
 MYK Markası sadece TESKO tarafından belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım materyalleri ile TESKO 

web sayfasında Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar'a göre 
kullanılabilir.  

 TESKO MYK markasını MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ile reklam, 
tanıtım, promosyon, paketleme ve benzeri materyalin üzerinde kullanabilir. 

 TESKO markayı kendi ismi ve/veya logosu ile birlikte kullanacak, marka kuruluşun isminden ve/veya 
logosundan daha baskın olmayacaktır.  

 TESKO, yetki kapsamlarını açıkça belirtmek koşuluyla, markayı binalarda, taşıtlarda, tabelalarda, 
fuar gibi etkinliklerde tanıtım standlarında kullanabilir.  

 Markayı standart ölçüleri dışında kullanma ihtiyacı duyan TESKO kullanmak istedikleri marka ölçüsü 
ve kullanım yeri ile ilgili Kurumdan onay alacaktır.  Marka yetkilendirme kapsamı dışında TESKO 
herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde 
kullanılamaz.  
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TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı ve Kullanımı  
Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve TESKO’nun  
akreditasyon numarası ile aşağıda gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde 
yerleştirilmelidir.  

                                                                              
TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine 
basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha 
büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK’tan elektronik ortamda temin edilen, 
uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.  
 Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon 
Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.  
Ancak Marka;  
a) TESKO  logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.  
b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.  
TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.  
TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK 
Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.  


