
 

BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

Doküman No: 06.SB.B.01 

Yayın Tarihi: 26.03.2020 

Revizyon No: 01 

Revizyon Tarihi: 26.03.2021 
 

   

Sayfa 1 / 6 
 

SÖZLEŞME NO: 

Amaç  

MADDE 1 – İşbu Sözleşmenin amacı, İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık 

Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) tarafından belgelendirilen kişilerin bu belgeleri İZLADAŞ’ın belirlediği belge, 

marka ve logo kullanım şartlarına uygun biçimde kullanılmasını garanti altına almaktır. İşbu sözleşme, 

adayın belge almaya hak kazanması durumunda geçerli olacaktır. 

Dayanak 

MADDE 2– Bu Sözleşme; 

 Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğine ve 

  TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için 
Genel Şartlar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Taraflar  

MADDE 3 –  Bu Sözleşmenin tarafları ile tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

Personel Belgelendirme Kuruluşu: İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri 

A.Ş. (İZLADAŞ)  

Aday: İZLADAŞ tarafından düzenlenen belgelendirme sınavlarına başvuran ve belge almaya hak 

kazanan kişiler 

a) İZLADAŞ  
Adres: Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR 
Telefon: +90 (232) 481 11 17 
Faks: +90 (232) 484 12 16 
E-posta: info@izladas.com.tr 

b) ………… ……………………  (Bundan sonra “Belge Sahibi” olarak anılacaktır)   
Adres:  
Telefon:   
E-posta:  
T.C. Kimlik No: 

 

Hak ve Yükümlülükler 

MADDE 4 –  İşbu Sözleşme; İZLADAŞ ile İZLADAŞ’a başvuran adayların, İZLADAŞ belgelendirme süresi 
ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere 
oluşturulmuş olup, taraflar arasında karşılıklı olarak imzalanmıştır. 
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A. ADAYIN/BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Aday,  

1. Sınav başvuru şartlarını yerine getirmek ve talep edildiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan 
tüm bilgi ve belgeleri İZLADAŞ’a eksiksiz olarak sunmakla ve gerektiğinde kontrol ederek 
güncellemekle, 

2. İZLADAŞ’a sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle, yanıltıcı ve yetkisiz 
beyanlarda bulunmamakla, 

3. Belgeyi yanıltıcı bir biçimde kullanmamakla, yalnızca kapsamı dahilinde kullanmakla, 

4. Sınav ve ilgili düzenlemelere ilişkin Belgelendirme Programının kurallarına uygun davranmakla, 

5. İZLADAŞ tarafından sınavlar esnasında her türlü ses/görüntü kayıtlarının tutulmasına izin 
vermekle, 

6. Belge bilgilerinin, İZLADAŞ internet sayfasından (www.izladas.com.tr) görüntülenmesine izin 
vermekle,  

7. İZLADAŞ’a ilettiği bilgilerin güncelliğini kontrol etmekle/beyan etmekle ve bu sözleşme 
şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla, 

8. İZLADAŞ internet sayfasındaki (www.izladas.com.tr) “Personel Belgelendirme” faaliyetlerine 
ilişkin tüm duyuruları belge kullanımı süresince düzenli olarak takip etmekle,  

9. Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya 
alınması/iptali ve yeniden belgelendirme süreçleri dahil tüm aşamalarda duyuru ve uyarıları İZLADAŞ 
internet sayfasından (www.izladas.com.tr) takip etmek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde 
yerine getirmekle,  

10. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, İZLADAŞ 
tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve değişikliklerle ilgili gerekli bilgi 
ve belgeleri İZLADAŞ’a sunmakla,   

11.  Belgelendirme programı şartlarındaki değişikliklerin karşılanamaması halinde belgesini 
İZLADAŞ’a iade etmekle, 

12.  İZLADAŞ tarafından internet sayfasından (www.izladas.com.tr) ilan edilen Belge/Logo kullanım 
şartlarına uyulmadığı hallerde belge askı veya iptal koşullarının uygulanacağı, Belge kullandırma 
hakkının İZLADAŞ’a ait olduğunu ve İZLADAŞ’ın, kullanım şartlarının ihlal edilmesi durumunda belgeyi 
askıya alma ve iptal etme yetkilerinin bulunduğunu kabul etmekle,   

13.  Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve 
İZLADAŞ tarafından dokümante edilen/belirlenen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi İZLADAŞ’a 
iade etmekle,  

14.  Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, 
işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak İZLADAŞ’a bildirmek ve güncelliğini sağlamakla, 

15. İZLADAŞ ile paylaşmış olduğu iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda kuruluştaki 
bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla, 

16. İZLADAŞ Belgelendirme Ücret Çizelgesi’nde belirtilen koşullara uymakla, 

17. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, 
İZLADAŞ’a gecikmeksizin bildirmekle, 

18. İZLADAŞ’ın itibarını ve güvenilirliğini zedeleyecek söylemlerde bulunmamakla 

Yükümlüdür. 

 

B. ADAYIN/BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAKLARI 

Adaylar, 

http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
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19. İZLADAŞ’dan aldıkları hizmet süreçlerine ilişkin taleplerini şikayet başvurusu olarak, sınavın 
işleyişine ya da sınav sonuçlarına olan düzeltme taleplerini itiraz başvurusu olarak iletebilirler. 
Yapılan itiraz ve şikayet başvuruları www.izladas.com.tr adresinde yayınlanarak kamuoyu ile 
paylaşılan İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü’ne uygun olarak değerlendirilir ve 
belirtilmiş süreler içerisinde adaya sürece/değerlendirme sonucuna ilişkin bilgi verilir. Adayın 
itirazı/şikayeti ile ilgili olarak tanımlanmış tüm değerlendirme adımları uygulandığı halde, 
anlaşmazlığın çözümlenememesi durumunda kişilerin verilen kararlara Türk Hukuk sistemi içinde 
itiraz, 

20. Belge geçerliliğinin ilk 5 yılı sonunda, belge teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle belge 
kapsamında çalıştığını iş akdi ve/veya diğer resmi belgeler ile ispat edebilen adaylardan işvereninin 
veya bir hizmet alıcısının doldurmuş olduğu “Hizmet Bildirim ve Performans Formu” talep edilir. 
Değerlendirme sonuçları olumlu yönde ise adaylar, sınava gerek kalmaksızın 5 yıl daha belge 
geçerlilik süresinin uzatılması; belgelendirilen kişilerin fiilen mesleğe devam etmemesi durumunda 
kapsamları dahilindeki yeterlilik birimlerinin yalnızca performans sınavlarına girerek başarılı olması 
durumunda belge geçerlilik süresinin uzatılması, 

21. Belge yenileme işlemleri sırasında, ilgili yeterliliklerde performans sınavlarına katılacak adaylar 
bu sınavlara ait ücretleri ve belge basım masrafını ödemek durumundadır. Sınavsız belgesi yenilecek 
adaylar yalnızca belge basım masrafını ödeyerek ayrıca sınav ücreti ödememe 

Hakkına sahiptir. 

 

C. İZLADAŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İZLADAŞ,  

1. Belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların adil ve eşit bir biçimde ulaşımına açık olacak 
ve adaylara gerekli bilgileri içerecek şekilde İZLADAŞ’ın internet sayfasında (www.izladas.com.tr) ve 
gerekli hallerde basın yayın organlarında zamanında ilan etmekle,   

2. Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla, 

3. Adayları; başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonu bilgileri ve başarı 
durumları hakkında İZLADAŞ’ın internet sayfası (www.izladas.com.tr) ve gerektiğinde ilan edilen 
organlar vasıtasıyla bilgilendirmekle,  

4. Başvuru kapsamında tüm adayların başvurularını inceleyerek  gerekli olan şartları sağlayanları 
kabul etmekle, 

5. Gerekli şartları sağlamayan adayları eksiklerini tamamlamaları konusunda bilgilendirmekle, 

6. Belgelendirme süreci ve sınavların uygulanmasına esas teşkil eden tüm gereklilikler hakkında 
adayları bilgilendirmekle, 

7. Adayların kişisel bilgilerinin ve sınav sürecinde ortaya çıkan tüm bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini 
sağlamakla ve yedeklemekle, 

8. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya 
alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları İZLADAŞ’ın 
internet sayfasından (www.izladas.com.tr) ilan etmekle, 

9. Ulusal Yeterliliklere yeni bir değerlendirme kriteri eklendiğinde uygulanacak yöntem ve yol 
gösterici açıklamaları www.izladas.com.tr  web sayfası aracılığı ile duyurmakla,  

10. Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde ve teknolojide süregelen değişikliklerde, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla mevcut belgelere 
geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapmamakla, 

11. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikayetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında 
değerlendirilmesini sağlamakla, 

http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
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12. İZLADAŞ Personel Belgelendirme Marka/Logo kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak 
şekilde İZLADAŞ’ın internet sayfasından (www.izladas.com.tr) duyurmakla,  

13. İZLADAŞ, belgelendirme ve belgeye ait diğer tüm kararların almakla, kararları taşere etmemekle, 

14. Yetkisinin askıya alınması ve iptali durumlarında, Belge Sahiplerini ilgilendiren tüm süreçleri 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği kurallara uygun olarak yürütmekle ve gerekli 
bilgilendirmeleri www.izladas.com.tr web adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşmakla 

Yükümlüdür. 

 

Belge, Marka ve Logo Kullanım Şartları  

MADDE 5 – İZLADAŞ personel belgelendirme logosunu veya markasını kullanan belgelendirilmiş 
kişiler İZLADAŞ’ın belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Bu bağlamda  

Belge Sahibi; 

 İZLADAŞ markası ve logosu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) logosu ile birlikte 
kullanıldığında, “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş 
Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R10.06)” rehberine uyar. 

 İZLADAŞ logosu; İZLADAŞ haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı 
dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

 Belge, İZLADAŞ mülkiyetindedir. İZLADAŞ “Personel Belgelendirme Prosedürü”ne ve yasal 
şartlara uyulması koşuluyla, Belge Sahibi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım 
hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, 
kullandırılamaz. 

 Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda 
bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı 
biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler Belge Sahibiyle ilgilidir. Bu nedenle, firma veya 
ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek 
şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde 
kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. 

 Belge alan kişi, mesleği icrasına engel herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda raporunu en 
geç 1 ay içinde İZLADAŞ’a bildirmekle yükümlüdür. 

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

 Belge Sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma 
veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona 
erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte İZLADAŞ’a başvurur. 

 Geçerlilik süresi içinde kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması 
durumunda, belgelendirilmiş kişi İZLADAŞ’a başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. 
Bu işlemler için Belgelendirme Ücret Çizelgesi’nde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir. 

 İZLADAŞ logosu, İZLADAŞ internet sitesinde (www.izladas.com.tr) belirtilen şekilde ve boyutlarda 
kullanılabilir. TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları kullanım şartları kapsamında, 
logoların birlikte kullanım örneği İZLADAŞ internet sitesinde (www.izladas.com.tr) yer 
almaktadır. 

 Belge, 21 x 29,7 cm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, 
büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, 
belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge 
kapsamında herhangi bir daraltma olduğunda, kapsam dışı kalan konularda logo kullanımı 
durdurulmalıdır. 

http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
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 Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri 
veya İZLADAŞ’a iletilen itiraz ve şikayetler, “İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü” 
kapsamında değerlendirilir. 

 Belgeler, İZLADAŞ’ın veya onun belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek yahut kamu 
güvenini kaybettirecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili İZLADAŞ’ı yetkisiz kılacak veya 
yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır. 

 Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge, geçerliliğini yitirir. 
Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı ve iptal edileceği “Personel Belgelendirme 
Prosedürü”nde belirlenmiştir. 

 Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk Belge Sahibine aittir. Belge Sahibi, belgesinin 
askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta 
bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği İZLADAŞ’a bildirmekle 
yükümlüdür. 

 

Belgelendirme Kapsamı 

MADDE 4 –  İşbu Sözleşmeye konu olan Belgelendirme Kapsamı aşağıdaki gibi olup, 
aday/belge sahibinin birimi Sözleşmeye Konu Olan Birim Sütununda belirtilmiştir. 

 

 
 

ULUSAL 
YETERLİLİĞİN 

KODU 

ULUSAL 
YETERLİLİĞİN 

ADI 
İLGİLİ BİRİMLER 

SÖZLEŞMEYE 
KONU OLAN 

BİRİM 

17UY0294-4 

Zeytinyağı 
Zeytinyağı 

Üretim 
Operatörü 
(Seviye 4) 

17UY0294-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, 
Hijyen ve Kalite 

 

17UY0294-4/B1: Zeytinyağı Üretimi   

17UY0294-4/B2: Zeytinyağı Ambalajlama ve 
Etiketleme 

 

17UY0295-4 

Fermente 
Ürün Üretim 
Operatörü 
(Seviye 4) 

17UY0295-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, 
Hijyen ve Kalite  

 

17UY0295-4/B1: Sofralık Zeytin Üretimi   

17UY0295-4/B2: Turşu Üretimi   

17UY0295-4/B3: Sirke Üretimi   

17UY0295-4/B4: Şarap Üretimi  

17UY0293-4 
Tadımcı    

(Seviye 4) 

17UY0293-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, 
Hijyen ve Kalite  

 

17UY0293-4/B1: Zeytinyağı Tadımı   

17UY0293-4/B2: Sofralık Zeytin Tadımı   

17UY0293-4/B3: Şarap Tadımı   

Anlaşmazlıkların Çözümü   

MADDE 6 – Taraflar işbu Sözleşme hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Tarafların 

işbu Sözleşme şartlarına uymamalarının tespiti halinde, önce 5 (beş) iş günü içerisinde iletişim 

adresine ve varsa çalıştığı iş yerine ve/veya iletişim bilgilerinde paylaşılan e-posta adresine uyarı yazısı 
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gönderilir. Yazılı uyarı tarihini takiben belge kullanımının devam ettiğinin tespiti halinde belge 5 (beş) 

iş günü içerisinde askıya alınır. Askı süresinin bitiminde belge geri çekilir. Geri çekilen belgesini 

kullanmaya devam eden kişiler hakkında 5 (beş) iş günü içerisinde yasal işlem başlatılır, İzmir 

Mahkemeleri yetkilidir.  

Yürürlük ve Sözleşme Süresi  

MADDE 7 –  Bu Sözleşme taraflarca okunup, içeriği tamamen anlaşılmak ve kabul edilmek suretiyle 

imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Belgenin kullanım süresinin uzatılması 

durumunda bu sözleşmenin süresi de uzatılmış olur. 

İşbu Sözleşme … (………….) sayfa ve 7 (yedi) maddeden ibaret olup, ../../20…. tarihinde imza altına 

alınmış ve 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Aday/Belge Sahibi 

 

Adı, Soyadı 

İmza 

 İZLADAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Adı, Soyadı 

İmza 

 
 


