PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK
EĞİTİM VE BELGELENDİRME
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

BELGE KULLANIM TALİMATI

1.0. Amaç ve Kapsam
PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından verilen mesleki yeterlilik belgelerinin ve marka/logoların
belgelendirilmiş kişiler veya çalıştıkları kuruluşlar tarafından yanlış/hatalı kullanılmasının engellenmesidir.
PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun belge ve
logo/marka kullanımı esnasında uymaları gereken kural ve esasları kapsar.
2.0. Tanımlar
-3.0. Uygulama


Belgelendirilmiş kişi, PROAKTİF BELGELENDİRME’ den mesleki yeterlilik belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi
boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PROAKTİF
BELGELENDİRME’ ye aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.



Belge, belgelendirilmiş kişi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek
şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belgelendirilmiş kişinin yeterli olduğunu
gösterecek şekilde kullanılamaz. Belgelendirilmiş kişi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.



Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı
yayınlarında, tanıtım broşürleri ve iş raporlarında kullanılabilir.



Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.



Belgenin geçerliliği için belgelendirilmiş kişi belgeyi gözetim denetimi sonrasında vize ettirmesi gerekmektedir.
Gözetim denetiminden başarıyla geçemeyen belgelendirilmiş kişilerin belgesi askıya alınır.



PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından yapılacak gözetim ve diğer sebeplerden dolayı, belgelendirilmiş kişi,
iletişim ve adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda 15 gün içerisinde PROAKTİF BELGELENDİRME’ ye
bildirmekle yükümlüdür.



Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin
üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.



Belgelendirilmiş kişi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.



Logo/marka, web sitemizde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir.



Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha
fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.



Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine
uymakla yükümlüdürler.
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Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin
kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PROAKTİF BELGELENDİRME Merkezine eski belge ile
birlikte başvuruda bulunulmalıdır.



Belgelendirilmiş kişi, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını, dilekçe ekinde PROAKTİF
BELGELENDİRME’ ye iletmelidir.



Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belgelendirilmiş kişi
tarafından on beş (15) gün içerisinde PROAKTİF BELGELENDİRME Merkezine teslim edilmelidir.



Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek
durumları 5 iş günü içinde PROAKTİF BELGELENDİRME’ ye bildirmelidir.



Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi
askıya alınır veya iptal edilir.



Belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş PROAKTİF BELGELENDİRME’ nin akredite olması durumunda ilgili
akreditasyon kuruluşunun (Örneğin; TÜRKAK R.10.06’daki kurallar) marka kullanım kurallarına ve Mesleki
Yeterlilik Kurumu’ nun marka kullanım kurallarına uymakla yükümlüdür. Gözetimler esnasında bu hususlara
dikkat edilecektir.

4.0. İlgili Doküman


PAB.F.022 Belge Kullanım Sözleşmesi
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