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1. AMAÇ 
 
      HAK-İŞ MEYEB tarafından belgelendirilen personelin logo/marka kullanım şartları ve 
kurallarının düzenlenmesi, bu kurallara uyumun izlenmesi ile uygunsuzluk oluşması 
halinde takip edilecek usullerin belirlenmesini amaçlar. 
 
2. KAPSAM 
 
      Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm faaliyetleri kapsar. 
 
3. TANIMLAR  
 
HAK-İŞ MEYEB: HAK-İŞ Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi 
 
HAK-İŞ MEYEB Logosu: HAK-İŞ MEYEB tarafından belirlenmiş olan logo 
 
MYK Markası: MYK tarafından belirlenen marka 
 
TÜRKAK Markası: TÜRKAK tarafından belirlenen marka 
 
4. SORUMLULUKLAR 
 

• HAK-İŞ MEYEB marka ve logosuna ait kurallara uymaktan ilgili herkes sorumludur.  
 

5. UYGULAMA 
 

5.1 HAK-İŞ MEYEB Logosunun Kullanım Kuralları 

         HAK-İŞ MEYEB Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun 

kullanım ve temsil hakkı sadece HAK-İŞ MEYEB’ e aittir. 

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar, basılı ve 

elektronik ortamda, reklamlarında, tanıtım faaliyetlerinde HAK-İŞ MEYEB logosunu 

kullanabilirler. HAK-İŞ MEYEB logosu sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet 

alanlarında kullanılabilir. Kartvizitlerde veya ürün üzerinde kullanılamaz. 

HAK-İŞ MEYEB logosu kullanan belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar bu 

prosedürde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır. HAK-İŞ MEYEB logosunu kullanan 

belgelendirilmiş personel TÜRKAK ve MYK tarafından ilan edilmiş şartlara da uymakla 

yükümlüdür.  

HAK-İŞ MEYEB logosuna ait şablon ve logonun kullanımına ilişkin güncel bilgiler HAK-İŞ 

MEYEB web sitesinden temin edilebilir. 

HAK-İŞ MEYEB logosu bir başka kuruluşun logo veya markası ile birlikte kullanılacaksa, 

HAK-İŞ MEYEB’ den yazılı izin temin edilir.   
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Belgelendirilmiş personelin belgesinin süresi sona erdiğinde, askıya alındığında veya iptal 

edildiğinde, belge sahibi veya çalıştığı kuruluş HAK-İŞ MEYEB logosunun kullanımını 

durdurmalıdır. 

          HAK-İŞ MEYEB, belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden 
F.03 Belge Kullanım Sözleşmesi'ni HAK-İŞ MEYEB logosunun doğru kullanımını garanti 
altına almak için imzalamasını talep eder. 
 

5.2 HAK-İŞ MEYEB Logosunun Uygunsuz Kullanımı 

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri çalıştıran kuruluşlar bu prosedür hükümlerine 

uygun hareket etmekle mükelleftir. Aykırı hareket eden kişiler HAK-İŞ MEYEB tarafından 

uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuz kullanıma devam eden kişilerin belgeleri iptal edilir. 

Gerekli hallerde hukuki süreçler takip edilir.  

5.3 MYK ve TÜRKAK Markasının Kullanımı 

MYK ve TÜRKAK markaları kuruluşların kendi usul ve esaslarına uygun kullanılır. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR  

F.03 Belge Kullanım Sözleşmesi 
 
 
 

 


