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1. TARAFLAR:

DENĐZLĐ USTA BELGELENDĐRME VE GÖZETĐM HĐZ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.
bundan sonra Usta Belge olarak ifade edilecektir
BELGELENDĐRĐLMĐŞ KĐŞĐ Usta Belge belgelendirme sınavlarında başarılı olan
adaylar, bundan sonra belgelendirilmiş kişi olarak ifade edilecektir.
Đşbu sözleşme, Usta Belge belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince,
tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere hazırlanarak taraflarca
imza altına alınmıştır.
2. GENEL
Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve biri adaya verilir.
Sözleşme kural ve şartları, Usta Belge tarafından, belgelendirilmiş kişilere yazılı ve
ya sözlü görüşme ile veya web sitesinde duyuru şeklinde aktarımla, herhangi bir
değişiklik yapıldığına dair, bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.
2.3.
Bu sözleşme aday belge almaya hak kazandığında geçerlidir.+
2.4.
Bu sözleşme, belgelendirme başvurusu sırasında imzalanan Aday Başvuru
Formunun/Aday Taahhüdünün ayrılmaz bir parçasıdır.
3. BELGELENDĐRĐLMĐŞ KĐŞĐ SORUMLULUKLARI
3.1.
Belirtilmiş olunan ilgili Ulusal yeterlilik kapsamında talep edilen belgenin
verilmesi, belgenin gözetimi ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi,
kapsamının genişletilmesine veya kapsamının daraltılmasına, askıya alınmasına,
iptal edilmesine, geri çekilmesi dâhil belgelendirmeye ilişkin faaliyetlerden
sorumludur.
3.2.
Belgelendirilmiş Kişi, belge geçerlilik süresi boyunca iletişim bilgilerinde
değişiklik olması durumunda Usta Belge’ye bildirmekle sorumludur.
3.3.
Belgelendirilmiş Kişi, belge aldığı ilgili ulusal yeterlilikte ve Usta Belge
Belgelendirme Programlarında tanımlanan belge geçerlilik süresi, gözetim sıklığı,
belgenin yenilemede uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemlerine uymakla
sorumludur.
3.4.
Belgelendirilmiş Kişi, gerçekleştirilen dış denetimler sonucunda yapılan
sınavlarının uygun olmadığının tespit edilmesi halinde; sınavların iptal edilmesi,
belgenin geri çağrılması/askıya alınması belgenin iptal edilmesi durumunda
tekrarlanacak sınavlara katılmak ve belge alabilmek için başvuru sürecinden
belgelendirme sürecine kadarki bütün süreçlere uymakla sorumludur.
3.5.
Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit
edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam
eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
3.6.
Belge, MYK ve TÜRKAK usul ve esaslarında belirtilen hususlara uygun şekilde
kullanılmalıdır.
3.7.
Belge, Usta Belge’nin, Belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve
belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
Belgenin asıl sahibi Usta Belge’dir. Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette
başkasına devredemez, kullandıramaz.
3.8.
Belge olası sebeplerden dolayı askıya alındı ise, bu askı süresince belge
geçersizdir. Askı süreci; iş bu sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi ve olası
diğer durumlar için belge geçerlilik süresi dolana kadardır.
3.9.
Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
3.10. Belgelendirilmiş Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini
uygulamakla yükümlüdür.
2.1.
2.2.
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Belge,Usta Belge’nin itibarına ve kurumsal şahsiyetine zarar verecek şekilde
kullanamaz.
Belgelendirilmiş Kişi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb.
olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi
için Usta Belge’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
Belgelendirilmiş Kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını
bir dilekçe ile Usta Belge ’ye bildirmelidir.
Belge, Belgelendirilmiş Kişinin, belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek
amacıyla çoğaltılabilir. Çoğaltılan belge, Usta Belge tarafından “Aslı Gibidir”
kaşesi vurulduktan sonra resmi geçerlilik kazanır.
Belge, Belgelendirilmiş Kişi, tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek
amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
Aday, logo/markaları sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında
kullanabilir.
Belge üzerindeki Logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla
kullanılamaz.
Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz,
yayınlanamaz.
Logo/marka, Belgelendirilmiş Kişinin(lerin), veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve
elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet
üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılamaz.
Logo/marka, sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
Belgelendirilmiş Kişi(ler), veya çalıştıkları kuruluş, belgenin askıya alınması
halinde askı süresi boyunca, belge süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi
durumunda ise hemen logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
Belgelendirilmiş Kişi, belge kullanımı sırasında, yürürlüğe girmiş olan ‘Mesleki
Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde’ yer alan kriterlere uyacağını
taahhüt eder.
Belgelendirilmiş Kişi, TÜRKAK ve MYK markalarını farklı amaçlarla
kullanamaz.
Belgenin kaybedilmesi durumunda veya yeniden basılmasının talep edilmesi
durumunda belge ücreti, web sitesinde belirtilen ücret bazında değerlendirilecektir.
Belgelendirilmiş Kişi, belge aldığı mesleği yapabilme kabiliyetini yitirmesi (uzuv
kaybı, diğer sağlık sorunları v.b. durumlar) halinde durumunu 15 gün içerisinde
USTA BELGE ’ye bildirmekle yükümlüdür.
Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterliliğin revizyonunda
köklü değişikler yapılması durumunda, program komitesi talebine istinaden
belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme
döneminde yapılır. Bu durum mevcut belgesi süresince geçerlidir. Belgelendirilmiş
Kişi, veya çalıştığı kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür
hükümlerine uymakla yükümlüdür.

3.28.
3.29.

Belgelendirilmiş Kişi, belgesini iş yaptığı alan haricinde kullanmamakla veya
tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamakla yükümlüdür.
Belgelendirilmiş kişi(ler) ve çalıştıkları kuruluşlar, Usta Belge logo/markasının
kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili
kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
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4. USTA BELGE ’NĐNYÜKÜMLÜLÜKLERĐ
4.1.
Usta Belge, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine
açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde Usta Belge ’nin web
sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
4.2.
Belgelendirilmiş Kişilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
4.3.
Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi,
belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle
ilgili duyuru ve uyarıları Usta Belge’nin web sayfasında, e-posta veya sms ile
bildirmekle,
4.4.
Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması
durumunda, belgelendirilmiş kişilere değişen şartlara uymaları konusunda, Usta
Belge’nin web sayfasında ve adayı e-posta veya sms yoluyla bilgilendirmekle,
4.5.
Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve
zamanında Şikâyet ve Đtiraz Değerlendiricisi/ Komisyonunun değerlendirilmesini
sağlamakla,
4.6.
Belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
4.7.
Usta Belge logo/marka kullanım şartlarını belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık
olacak şekilde Usta Belge’nin web sayfasında duyurmakla,
4.8.
Usta Belge, Belgelendirilmiş Kişi(lerin), bilgilerine kendi yazılı izni olmadan
(TÜRKAK, MYK ve yargı organları dışında) hiçbir kişi veya kurum ile
paylaşmamakla yükümlüdür.

5.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belgelendirilmiş Kişi(ler) bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü
anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce Usta Belge’nin iç prosedürleri
tamamlamayı, gerektiğinde Usta Belge’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan
sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye
Cumhuriyeti Denizli mahkemelerini kabul ederler.
Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.

DENĐZLĐ USTA BELGELENDĐRME VE
GÖZETĐM HĐZ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.
Tarih/Đmza

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Tarih/imza
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