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Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesi 
 

*** İşbu sözleşme aday belge almaya hak kazandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 

 
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:  
1.1 UZMAN YİRMİ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi Personel 
belgelendirme Şubesi bundan sonra sözleşmede UZMAN YİRMİ olarak ifade edilecektir.  
 
1.2  
Ad-Soyad :................................................................(Uzman Yirmi belgelendirme sınavlarında 

başarılı olan aday, bundan sonra BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL olarak ifade edilecektir.) 
T.C. No  : ………………………………..………………………..  
Cep Tel.  : …………………………………………………………  
Adres   : ………………………………………………………… 
 
2.KAPSAM 
İşbu sözleşme, UZMAN YİRMİ ile belgelendirme sınavlarında belirtilen ölçütleri başarı ile 

gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL 
arasında, belgenin geçerliliği süresince uyması gereken kuralları ve logo/marka ve belgenin kullanım 
kural ve şartlarını kapsamaktadır. 

 
3. TANIMLAR: 
Belge: Mesleki Yeterlilik Belgesini 
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu 
TURKAK: Türkiye akreditasyon Kurumunu 
 
4. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ  
 
GENEL 

4.1. Uzman Yirmi;  Belgelendirme prosesi sırasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, 
adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, yasaların 
bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, 
aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa 
açıklayamaz. 

4.2. Uzman Yirmi ile belge almaya hak kazanan BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL arasında  
“Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesi" imzalanır.  

4.3. Belge; Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik 
tarafından kullanılamaz. Bu belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği 
devam ettiği müddetçe kullanılabilir. 

4.4. BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve 
düzenlemelerine ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır. 
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4.5. Belge, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır. 
4.6. Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi 

bir değişiklik yapılamaz. 
4.7. Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı bu sözleşme ile UZMAN YİRMİ’in belgeyi askıya alma 

ve iptal etme yetkilerini kabul eder. 
4.8. Belge, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kullanılamaz. 
4.9. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verilir 

ve Belge 15 gün içinde UZMAN YİRMİ merkez adresine BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL 
tarafında kargo ile gönderilir. 

4.10. Belgesi iptal edilen BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL, on beş gün içerisinde 
belgenin aslını iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak 
her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir. 

4.11. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz 
konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi 
için eski belge ile birlikte UZMAN YİRMİ’ye başvurulur. 

4.12. Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına 
ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür. 

4.13. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının 
değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm 
proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları UZMAN YİRMİ'’in web sayfasından ve kişisel 
hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

4.14. Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm 
Belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve 
zamanında, UZMAN YİRMİ’in web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar 
vasıtasıyla zamanında ilan edilir. 

4.15. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve 
yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama 
Uzman Yirmi web sayfasından yapılır. 

4.16. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 
belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında 
Uzman Yirmi'ye ait web sitesinden bilgilendirilir. 

4.17. Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, İtiraz ve Şikayet 
Değerlendirme Prosedürü (PB.PRS.007)’ e göre değerlendirilir. 

4.18. UZMAN YİRMİ belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. 

4.19. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme 
kapasitesini etkileyebilecek durumları belgelendirme kuruluşuna en geç 7 gün içinde 
belirtmek zorundadır. 

4.20. Kişisel bilgilerim ve çalışma bilgilerim Mesleki yeterlik kurumu ile paylaşılmasında 
sakınca yoktur.  

4.21. Belge süresi içinde Ulusal Yeterliliklerde belirtilen peridolarda gözetim yapılacağını 
gözetimde bana ulaşılamaması durumunda belgemin askıya alınacağı tarafıma iletildi. 
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4.22. UZMAN YİRMİ tarafında belgenin askıya alınması durumunda askıya alındığı süre 
boyunca belgeyi kullanmayacağımı taahhüt ederim. 

4.23. Almaya hak kazandığım belgenin, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim 
bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini kabul ediyorum. 

4.24. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik 
süresi içerisinde en az bir kez performansımın izleneceğini tarafıma bildirildi.  
 

5. Marka/Logo Kullanımı 
 
5.1. Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluşlar, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım 

esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla 
yükümlüdür. 

5.2. Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluş, UZMAN YİRMİ logo/markalarını sadece belge 
kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. 

5.3. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla 
kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, 
çoğaltılamaz, yayınlanamaz 

5.4. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait 
olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir. 

5.5. Logo/markaları, UZMAN YİRMİ'nin  web sayfasında görülen şekillerde ve renklerde, 
beyaz zemin üzerine kullanılır. 

5.6. Logo/marka boyutları, okunabilirliği ve oranlaması bozulmamak şartıyla değiştirebilir. 
5.7. Logo/markaları basılı veya elektronik ortamda, belgelendirilmiş kişinin çalıştığı 

kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılır. 
5.8. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka 

kullanımını durdurulur. 
5.9. Belgelendirilmiş kişi, Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını sadece belge kapsamı 

dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.  
5.10. Belgelendirilmiş kişi, Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını kırtasiye, reklam ( CV gibi) 

kullanabilir.  
5.11. Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını Belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde 

kullanılamaz. 
5.12. Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logolarını kullanamaz. 
5.13. Belgelendirilmiş kişi, kuruluşu yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendirdiği herhangi 

bir beyanda bulunamaz ve belgeyi yanlış yönlendirici bir şekilde kullanamaz. Belge 
sahibi kişi, belgesini belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde 
kullanamaz.   

BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü 
anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce UZMAN YİRMİ’ye başvurmayı, 
gerektiğinde UZMAN YİRMİ’nin şikâyet ve itiraz süreçlerini işletmeyi; bunlardan sonuç 
alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Denizli mahkemelerini kabul ederler. 
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Bu sözleşme taraflar arasında …..…. / …….. / ………..…. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış, 
imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir. 

Bu sözleşme belge geçerlilik süresi devam ettiği sürece geçerlidir. 

BELGELİ PERSONEL       UZMAN YİRMİ 

 


