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LOGO/MARKA ve BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, YET-MER Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezi (bundan sonra YET-MER olarak anılacaktır) ile YET-MER’e 

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma talebi ile başvurarak, sınavları başarı ile tamamlayan ve belge 

almaya hak kazanan katılımcılara (bundan sonra BELGE SAHİBİ olarak anılacaktır) belge 

teslimi sırasında belgenin geçerliliği süresince uyması gereken logo/marka ve belgenin 

kullanım kural ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmek üzere tanzim edilmiştir.  

1. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.1. Belge Kullanım Şartları 

1.1.1. Personel belgelendirme kapsamındaki bu belge sadece adına tanzim edilen kişinin 

kullanımı için olup, BELGE SAHİBİ dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel 

kişilik tarafından  kullanılamaz.  

1.1.2. Bu belgenin geçerliliği devam ettiği sürece BELGE SAHİBİ kişi tarafından 

kullanılabilir. 

1.1.3. Belge, BELGE SAHİBİ tarafından ilgili alanda yeterliliğini kanıtlamak amacıyla her 

türlü ortamda paylaşılabilir ve şahsi bir belge olarak sunulabilir.  

1.1.4. Belge, kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla aslına uygun 

kalmak koşulu ile  çoğaltılabilir. 

1.1.5. Belge, tanzim edilen kapsamı dışında kullanılamaz. Kapsamı dışında kullanıldığı tespit 

edilen belgeler için BELGE SAHİBİNE  yazılı uyarı yapılır. Bu uyarıya uymayarak belgeyi 

kapsamı dışında kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır. 

1.1.6. Belge, YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi  mülkiyetinde olup, 

BELGE SAHİBİ tarafından Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi hükümlerine  

uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına 

sahiptir. Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. 

1.1.7. Belgenin BELGE SAHİBİNE tesliminden sonra, BELGE SAHİBİ belgenin geçerliliği 

boyunca; gözetim, kapsam değişmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden 

belgelendirme dâhil tüm süreçlerle YET-MER tarafından yapılacak tüm duyuru, uyarı ve 

yayınları takip etmek ve bu uyarı, duyuru ve yayınların gereğini en kısa sürede yerine 

getirmek zorundadır.  
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1.1.8. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk BELGE SAHİBİNE  aittir. BELGE 

SAHİBİ belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi hallerinde belge 

kullanımını durdurmak ve en kısa süre içerisinde YET-MER’e  belgeyi iade etmekle 

yükümlüdür. 

1.1.9. Belgenin geçerlilik süresi sonunda kullanımına devam edilebilmesi için YET-MER 

tarafından belirlenen prosedürlerin gerçekleştirilmesi gerekir.  

1.1.10. Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme yapılmasını 

gerektirecek bir değişiklik yapılması halinde bu değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve 

uymayı kabul etmekle yükümlüdür.  

1.1.11. Belge sahibi belge üzerinde hiçbir surette değişiklik yapamaz.  

1.1.12. Belge sahibi belgeyi YET-MER’in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.  

1.1.13. belgenin eskimesi, tahrip olması vb. hallerde BELGE SAHİBİ YET-MER’e 

başvurarak belge basım maliyetine katlanarak yenilenmesini talep edebilir.  

1.1.14. BELGE SAHİBİ  veya belgeyi sunduğu  kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği 

sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

1.2. Logo/Marka Kullanım Şartları 

1.2.1. BELGE SAHİBİ ve belgeyi sunduğu kuruluşlar YET-MER logo/markasının 

kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve 

dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. 

1.2.2. Belge üzerindeki logo/marka sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında 

kullanılabilir. 

1.2.3. Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi 

halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını 

durdurmalıdır. 

1.2.4. YET-MER logo/markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler 

YET-MER  web sitesinden temin edilmelidir. 

1.2.5. Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan izin verilenden farklı 

şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda YET-MER  tarafından yasal önlem 

alacaktır.  

2. YET-MER’İN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ 

2.1. BELGE SAHİPLERİNİN kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanacak, resmi 

makamlar tarafında talep edilmesi halinde BELGE SAHİBİNİN bilgisi dahilinde 

paylaşılacaktır.  
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2.2. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve 

zamanında değerlendirilmesi sağlanacaktır.  

2.4. YET-MER tüm  sınav ve belgelendirme faaliyetlerini taraflara eşit, adil ve tarafsız bir 

şekilde sürdürecektir.  

2.5. Belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya 

alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, 

web sitesinden veya BELGE SAHİPLERİNE bizzat ulaşılması şeklinde belge sahibine haber 

verilecektir.  

2.6. belgenin yenilenmesi veya sınav koşullarının değişmesi durumunda yeniden 

belgelendirme süreci tamamlanana kadar BELGE SAHİBİNİN mevcut belgesinin geçerliliği 

devam eder. 

 

3. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

BELGE SAHİBİNİN bu sözleşmeden doğan her türlü şikayeti ve itirazı,  itiraz ve şikayet komitesine 

iletilebilir. Bu komite tarafından çözüm üretilemeyen veya her halükarda tarafların uyuşmazlığa 

düştüğü durumların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.  

 

 

İş bu sözleşmeden doğan tüm hak/yükümlülükleri ve bunlara uymayı kabul/beyan/taahhüt  

etmekteyim.  

 

 

YET-MER Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezi 

 

Tarih 

İmza  

 

 

 

BELGE SAHİBİ 

 

Tarih  

İmza 

 

 


