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1. KAPSAM:
BETEK personel belgesi almaya hak kazanan kişilerin, BETEK
logosunu/markasını (belge sembolünü) kullanma esaslarını tanımlar.
2. SORUMLULAR:
2.1. Yönetim Temsilcisi
3. UYGULAMA:
Belge Kullanım Şartları
 Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve
sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir
şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği
müddetçe kullanılabilir.
 Belgeyi kullandırma hakkı BETEK’ e aittir. BETEK tarafından belirtilen
belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde BETEK
belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge
kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden
belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları BETEK’
in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini
belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması
durumunda, BETEK tarafından belirtilen yönteme uygun olarak
değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları BETEK’ e sunacaktır.
 Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında
yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması
durumunda, BETEK'in belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara
uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden
belgelendirme yapacağını bilmekle,
 Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri
duruma geldiğinde belgeyi BETEK’ e iade edecektir.

sağlayamaz

Belge/Logo/Marka Kullanım Talimatı
Doküman No

Revizyon No

Sayfa
No

Yürürlülük
Tarihi

T08

01

3/5

01/03/2016

 Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli
tüm önlemleri alarak etik ilkelere bağlı kalacaktır.
 Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge
kullanımına son verecek ve BETEK tarafından ilan edilen yöntem ve
süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
 Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için
BETEK tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini
yerine getirecektir.
 Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve
yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru
olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
 BETEK tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek
değişikliklere uyacaktır.
Logo ve Marka Kullanım Şartları
 Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek
amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı
olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek
amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 Belgedeki logo, 30x30 cm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak
şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve
ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge
sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla
çoğaltılabilir.
 Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun BETEK
logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili
belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya
kuruluştan düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya
rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.
 Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya
alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel
veya bu personelin çalıştığı kuruluş BETEK logosunun/markasının
kullanımını durdurmalıdır.
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 BETEK logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.
 BETEK logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik
ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, BETEK logosu
bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde
kullanılmamalıdır.
 BETEK
logosu,
akreditasyon
kurumu
logosuyla
birlikte
kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin
güncel şablonlar BETEK’ten temin edilmelidir.
 Belgelendirilen personel akreditasyon kurumunun kurallarına da
uyması gerekmektedir.
 BETEK logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş
BETEK logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

personel,

 Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun
basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı
yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve
faaliyet raporlarında kullanılabilir.
 BETEK logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
 Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam
ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
BETEK’in Yükümlülükleri
 Belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine
açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde BETEK’in web
sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan
etmekle,
 Belgelendirilmiş adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini
sağlamakla,
 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının
değiştirilmesi,
belgenin
askıya
alınması/iptali
ve
yeniden
belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları BETEK’in
web sayfasında ve e-mail ile bildirmekle,
 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması
durumunda, belgelendirilmiş adaylara değişen şartlara uymaları
konusunda, BETEK’in web sayfasında ve adayı e-mail yoluyla
bilgilendirmekle,
 Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız
bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

Belge/Logo/Marka Kullanım Talimatı
Doküman No

Revizyon No

Sayfa
No

Yürürlülük
Tarihi

T08

01

5/5

01/03/2016

 Belge/Logo/Marka kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların
erişimine açık olacak şekilde BETEK’in web sayfasında duyurmakla
Belge/Logo/Marka Kullanımına ait bu talimatta tanımlanmış faaliyetler
“Belge/Logo/Marka Kullanım Sözleşmesi” ile karşılıklı imzalanması suretiyle
kayıt altına alınır.
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:


F04 Belge/Logo/Marka Kullanım Sözleşmesi

