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1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, TS EN ISO/IEC 17024 standardı kuralları çerçevesinde 4K Belgelendirme
tarafından Personel Belgelendirme Sistemi’nde belgeyi almaya hak kazanmış kişilerin
Marka/Logo kullanımının belirtilmesi için hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu talimat 4K Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen tüm belgelendirme faaliyetlerini
kapsar.
3. SORUMLULAR
4K Belgelendirme tarafından belge almış bütün kişileri kapsar.
4. UYGULAMA
4.1. 4K Belgelendirme’den belge almış kişiler, marka ve logoları aşağıda bulunan maddelere
ve ‘TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar
Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar’ rehberindeki kurallara ve ‘Mesleki Yeterlilik
Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ a uygun olarak kullanabilirler.
4.2. TÜRKAK, MYK ve 4K Belgelendirme logosu üzerinde renk, boyut ve biçim değişikliği
yapılamaz. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültüp büyültülebilir.
4.3. Marka ve logo bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde (bu talimat kuralları
dışında) kullanılamaz.
4.4. Marka ve logo herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına
gelecek şekilde kullanılamaz.
4.5. Logolar, kullanıldığı doküman içerisinde veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde 4K
Belgelendirme ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde
kullanılamaz.
4.6. Marka ve logo, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde
kullanılamaz.
4.7. Marka ve logoların kullanım hakları üçüncü taraflara devredilemez.
4.8. Marka ve logo, 4K Belgelendirme’ nin statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep
olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
4.9. Marka ve logo, kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin sertifikasına
ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
4.10. Logo, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
4.11. Bu talimattaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, 4K Belgelendirme’ den belge alan
kişiler, sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında
Marka/Logoyu kırtasiye, reklam, tanıtım v.b kullanabilirler. Sertifika kapsamı dışındaki
faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka ve logo kullanılamaz.
4.12. Belge süresinin sona ermesi, belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması
veya belgenin askıya alınması durumunda marka ve logo kullanımı derhal durdurulmalıdır.
Hiçbir şekilde reklam aracı olarak kullanılamaz.
4.13. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere belgenin askıya alınması ve/veya
fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
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4.14. 4K Belgelendirme’den belge almış kişiler, belge geçerli olduğu sürece bu talimata uymakla
yükümlüdürler.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR
 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı
 Kalite El Kitabı
 TÜRKAK Rehberi R10.06
 Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
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