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TARAFLAR: 

GLOBAL BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. bu sözleşmede GLOBAL BELGELENDİRME olarak 

anılacaktır. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişi/aday bu sözleşmede Belge Sahibi olarak 

anılacaktır. 

 

SÖZLEŞME ŞARTLARI: 

 Belge Sahibine düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi bu sözleşmede Belge olarak anılacaktır. 

 Bu sözleşme, adayların belgelendirme programı sınavlarını başarı ile tamamlayıp Belge almaya hak 

kazanmaları halinde geçerli olacaktır. 

 Sözleşme iki nüsha hazırlanıp bir kopyası adayda, diğeri ise GLOBAL BELGELENDİRME tarafından 

adayın kişisel dosyasında saklanacaktır. 

 Belgenin tüm hakları GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait olup GLOBAL BELGELENDİRME Belgenin 

süresi dahilinde ve sözleşmede yer alan kurallar/şartlar doğrultusunda belgenin kullanım haklarını 

Belge Sahibine vermektedir. Belge Sahibi bu şartları ve hakları kabul eder. 

 Belgenin kullanım hakları üçüncü kişilere devredilemez. Belge üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılamaz. Belge yalnızca kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

 Belge Sahibi, Belgeyi iş yaptığı alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanamaz. 

 Belgenin süresinin dolması, sözleşmede yer alan kurallar ve şartların yerine getirilmediğinin tespiti 

halinde GLOBAL BELGELENDİRME Belgenin kullanım haklarını dondurur, Belgeyi askıya alır ve 

Belgenin askı durumunu GLOBAL BELGELENDİRME internet sitesinden ilan eder. Askıya alınan 

Belge askı süresinde kullanılamaz. 

 Askıya alınan Belgenin bildirilen süre içerisinde askı sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde 

GLOBAL BELGELENDİRME Belgeyi iptal eder ve Belgenin iptal durumunu GLOBAL BELGELENDİRME 

internet sitesinden ilan eder. Belge Sahibinin 10 iş günü içerisinde iptal edilen Belgeyi iade etmesi 

gerekmektedir. 

 Belge Sahibi başvurudan itibaren belgelendirme aşamasına kadar tahakkuk ettirilen tüm ücretleri 

ödemeyi kabul eder. 

Ad, Soyad, İmza:  
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 Belge Sahibi başvurudan itibaren belgelendirme aşamasına kadar elde ettiği ve GLOBAL 

BELGELENDİRME tarafından gizli kabul edilen tüm bilgileri gizli tutmayı kabul eder. 

 Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz ve şikayetler GLOBAL BELGELENDİRME internet 

sitesinde ilan edilen İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü neticesinde değerlendirilir. 

 Belge Sahibi TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren 

Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu 

mevzuatı bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemeleri kabul eder. 

 Belge Sahibi, Belgenin geçerlilik süresi boyunca Belgenin gözetimi, kapsamının değiştirilmesi, 

askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmesi ve yeniden belgelendirme süreçleri hakkındaki tüm 

duyuru ve uyarıları GLOBAL BELGELENDİRME internet sitesi üzerinden takip eder. 

 Belge Sahibi belgelendirme programı içerisinde tanımlanan, GLOBAL BELGELENDİRME internet 

sitesi üzerinden ilan edilen yöntem ve süreler içerisinde Gözetim kanıtlarını GLOBAL 

BELGELENDİRME’ye sunar. Belirtilen süreler içerisinde Gözetim kanıtlarının sunulmaması halinde 

GLOBAL BELGELENDİRME Belgeyi askıya alır. 

 Belge Sahibi, Belgenin geçerlilik süresi sonunda Belgenin kullanımına devam etmek için 

belgelendirme programı içerisinde tanımlanan, GLOBAL BELGELENDİRME internet sitesi üzerinden 

ilan edilen yöntem ve süreler içerisinde Yeniden Belgelendirme gerekliliklerini yerine getirir. 

Belirtilen süreler içerisinde Yeniden Belgelendirme gerekliliklerinin yerine getirilmemesi halinde 

GLOBAL BELGELENDİRME Belgeyi askıya alır. 

 Yeniden Belgelendirme süreçlerine yönelik ücretler ve başvuru şartları GLOBAL BELGELENDİRME 

internet sitesinde ilan edilir. 

 Belge Sahibi belgelendirme şartlarında ve Belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 

GLOBAL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak 

zorundadır. 

 Belge Sahibi, Belgenin geçerlilik süresi boyunca GLOBAL BELGELENDİRME’ye sunduğu bilgilerin 

doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder. Belge sahibinin özlük ve iletişim bilgilerinde değişiklik 

olması durumunda bu değişikliği GLOBAL BELGELENDİRME’ye yazılı olarak bildirir. 

Ad, Soyad, İmza: 
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 Bildirimlerin eksik ya da zamanında yapılmamasından kaynaklı hak mahrumiyetlerinden GLOBAL 

BELGELENDİRME sorumlu tutulamaz. 

 Belge Sahibinin Belge almaya hak kazanacak ve kendisine haksız avantaj sağlayacak ölçüde 

yanıltıcı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde GLOBAL BELGELENDİRME Belgeyi askıya 

alır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 204. maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunur. 

 GLOBAL BELGELENDİRME kuruluş logosunun, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon 

Kurumu markalarının kullanım şartları GLOBAL BELGELENDİRME internet sitesinde ilan edilir. 

Belge Sahibi internet sitesinde ilan edilen şartlara ve kurum mevzuatlarına uymakla yükümlüdür. 

Belirtilen şartlara uyulmaması halinde GLOBAL BELGELENDİRME Belgeyi askıya alır. 

 Belge üzerinde yer alan logo ve markalar sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında 

kullanılabilir. 

 GLOBAL BELGELENDİRME kuruluş logosu GLOBAL BELGELENDİRME’den izinsiz kullanılamaz. 

 Kurum markaları kartvizitlerde, elektronik posta imzalarında ve kullanan kişinin statüsü hakkında 

yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde kullanılamaz. 

 Belge Sahibinin Belgesinin askıya alınması ve iptal edilmesi durumlarında kuruluş logosu ve kurum 

markalarının kullanım izinleri de ortadan kalkar. 

 Taraflar bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları öncelikle kendi 

aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Eskişehir 

mahkemeleri yetkili olacaktır. 

 

Belge Sahibi      GLOBAL BELGELENDİRME 

Ad, Soyad, Tarih, İmza    Yetkili Personel Ad, Soyad, Tarih, İmza, Kaşe 

      

 

 

 

 

 


