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İşbu sözleşme, KİMCERT Personel Belgelendirme Birimiyle aday veya belgelendirilmiş kişi arasındaki 

belgelendirme ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek 

üzere hazırlanmıştır.  

KİMCERT Kimyasal Mevzuat Sertifikasyon ve Belgelendirme Ltd. Şti. bu sözleşmede ‘’KİMCERT’’ olarak 

ve KİMCERT belgelendirme sınavlarına başvuran adaylar bu sözleşmede ‘’ADAY’’ olarak ifade 

edilecektir. Belgelendirme prosedürünü başarıyla tamamlamış olan adaylar ise bu sözleşmede 

‘’BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ’’ olarak ifade edilecektir. 

GENEL HÜKÜMLER: 

1. Bu sözleşme imzalı iki nüsha olarak hazırlanır ve imzalı bir nüshası adaya teslim edilir.   

2. Sözleşmede belirlenen kural ve şartlar KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi tarafından 

belirlenir ve değiştirilebilir. 

3. Sözleşme kural ve şartları, KİMCERT tarafından, başvuruda bulunan Aday’a ve belgelendirilmiş 

kişilere bir yazılı-sözlü görüşme ile veya web sitesinde duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir 

değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir. Değişiklik yapma ve duyurma 

yetkisi sadece KİMCERT Personel Belgelendirme Birimine aittir. 

4. İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi KİMCERT’in web sitesinde yayımlanır. Sınav ve 

Belge düzenleme ücreti başvuru sırasında veya en geç sınav organizasyonundan önce peşin olarak 

ödenir.  

5. Sınava katılmama ya da askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.  

6. Adayların, sağlık veya geçerli sebeplerden dolayı sınava katılamama durumlarında ücret iadesi 

yapılmaz fakat adayın KİMCERT tarafından 6 ay içerisinde açılacak sınavlara 1 kez katılma hakkı 

saklı kalır. 

7. KİMCERT’in akreditasyonu askıya alındığında veya iptal edildiğinde adaya herhangi bir ücret 

ödemesi yapılmaz. Bu durumdan dolayı doğabilecek kanuni yaptırımlar karşısında KİMCERT 

sorumlu değildir. 

 

A. ADAYIN / BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

Aday veya belgelendirilmiş kişi; 

 

1. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde 

bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm belge ve kanıtları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’ne 

sunmalıdır. 

2. Yapılan başvuruda, sistemde otomatik olarak ekrana gelen bilgilerin (ikametgâh, mezuniyet ve 

kişisel bilgileri vb.) doğruluğunu kontrol etmeli ve gerekli durumlarda güncellemelidir. 

3. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi ‘ne sunulan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan 

sorumludur.  

4. Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmalıdır. 



 

KİMCERT 

PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ 
DOKÜMAN KODU KDU_PR05-S01 

 

BELGELENDİRME VE 

 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

İLK YAYIN TARİHİ 15 Ocak 2016 

REVİZYON NO 03 

REVİZYON TARİHİ 17 Haziran 2022 

SAYFA NO 2/5 

 

2 
 

5. Sınavlar sırasında KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına 

izin vermelidir.  

6. Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve 

mahremiyetlerinin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamalıdır. 

7. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin web sitesinde yer alan belgelendirmeye ilişkin tüm 

duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmelidir.  

8. Belgeyi KİMCERT’in itibarına zarar verecek şekilde kullanmamalıdır. 

9. Belgelendirilmiş kişinin, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. 

10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda 

belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için KİMCERT’e eski belge ile 

başvuruda bulunmalıdır. Ayrıca belgenin kaybedilmesi durumunda, bir dilekçe ile KİMCERT 

Personel Belgelendirme Birimi’ne başvurulmalıdır. 

11. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak 

gözetim kanıtlarını KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’ne sunmalıdır. 

12. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı 

yapıldığı halde bu kriterlere uymayıp belge kullanımını devam ettiren kişiler için KİMCERT yasal 

süreci başlatma hakkına sahiptir.  

13. Prosedür ve belge geçerlilik süresi boyunca belgeyi kullanma hakkının olduğunu, bu hakkın 

devredilemez ve bir başkası tarafından kullanılamayacağını bilmelidir. 

14. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi, belgesinin 

askıya alınması/ iptal edilmesinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı 

durdurması gerektiğini bilmelidir. 

15. Belgelendirilmiş kişi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının 

değiştirilmesi, belgenin askıya alınması-iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm prosedürlerle 

ilgili duyuru ve uyarıları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin web sitesinden ve kişisel 

hesaplarından takip etmeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir. 

16. Belge gözetim döneminde belge sahibi hazırladığı Güvenlik Bilgi Formunu, KİMCERT web sitesi 

üzerinde yer alan Belgeli Personel alanına kendine ait kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle girmek 

suretiyle kaydetmekle yükümlü olduğunu ve ‘KDU Uzmanı Belge Gözetimi-Yeniden 

Belgelendirme-İptal ve Askıya Alma Prosedürüne ‘’ (KİMCERT web sitesinde ‘’Dokümanlar’’ 

kısmında bulunan ilgili prosedür) uygun hareket etmelidir. 

17. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, KİMCERT 

Personel Belgelendirme Birimi tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara 

uymakla ve gerekli kanıtları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’ne sunmalıdır. Belgelendirme 

programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgesini KİMCERT Personel 

Belgelendirme Birimi’ne 15(on beş) iş günü içerisinde iade etmelidir. 

18. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi tarafından bu sözleşme içeriğinde ve şartlarında 

yapılabilecek değişikliklere uymalıdır. 
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19. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini 

etkileyebilecek durumları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimine gecikmeksizin bildirmekle 

yükümlüdür.  

Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı:  

Belgelendirilmiş kişi; 

1. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının 

tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini kabul etmekle, 

2. Belgeyi kullandırma hakkının KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’ne ait olduğunu ve KİMCERT 

Personel Belgelendirme Birimi’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle, 

3. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve KİMCERT 

Personel Belgelendirme Birimi tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade 

etmekle, 

4. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi 

web sitesindeki kişisel hesaplarını kullanamayacağını bilmekle, 

5. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için KİMCERT Personel 

Belgelendirme Birimi tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle, 

6. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak 

biçimde kullanmamakla, ilgili güncel mevzuata aykırı ve/veya doğru olmayan beyanlarda 

bulunmamakla yükümlüdür. 

Marka – Logonun Kullanımı: 

Belgelendirilmiş kişi; 

1. Belge sahibi, KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi web sitesinde ilan edilen logo-marka 

kullanım şartlarına uymalıdır. 

(Marka-Logo Kullanım Prosedürü: http://www.kimcert.com.tr/tr/266/marka-logo-kullanım-

prosedürü.html) 

2. Ayrıca TÜRKAK logosunu kullanacak olan Belgelendirilmiş personelin veya çalıştığı kuruluşun, 

‘’TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca 

Kullanılmasına İlişkin Şartlar’’ (R10.06 kodlu doküman ve ilgili doküman linki 

https://secure.turkak.org.tr/docs/GuiedeLines/R10-06_12_0.pdf) prosedüründe yer alan 

şartlara ve maddelerine uymalıdır. 

3. Belge, belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kurumun basılı ve elektronik ortamda reklam 

amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri vb. alanlarda kullanılabilir.  

4. Marka-Logo oranlar sabit kalmak koşuluyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki 

ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. 

5. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir 

bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 

http://www.kimcert.com.tr/tr/266/marka-logo-kullanım-prosedürü.html
http://www.kimcert.com.tr/tr/266/marka-logo-kullanım-prosedürü.html
https://secure.turkak.org.tr/docs/GuiedeLines/R10-06_12_0.pdf
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6. Marka-Logo sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

7. Marka-Logo basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logo/markasından daha fazla öne 

çıkmayacak şekilde kullanılabilir.  

8. Belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması durumlarında marka-logo kullanımı 

durdurulmalıdır. 

 

B. KİMCERT PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

1. KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların 

erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde KİMCERT Personel Belgelendirme 

Birimi’nin web sitesinde yayımlamalı ve gerekli görülen diğer iletişim araçları vasıtasıyla zamanında 

ilan etmelidir. 

2. Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmalıdır. 

3. Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı 

durumlarını KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin web sitesi vasıtasıyla bilgilendirmelidir. 

4. Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kontenjan dahilinde kabul etmelidir. 

5. KİMCERT, aday veya belgelendirilmiş kişinin ilgili tüm bilgi ve belgelerini gizlilik ve güvenlik 

esaslarına uygun şekilde güvence altına almalıdır. 

6. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları 

bilgilendirmekle yükümlüdür. 

7. Belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, 

belgenin askıya alınması/iptali veya yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve 

uyarıları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin web sitesinde yayımlamalıdır. 

8. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 

Belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uyum sağlamaları konusunda yazılı veya e-posta yoluyla 

bilgilendirmelidir. 

9. Aday veya belgelendirilmiş kişilerin, sınav ya da belgelendirme sürecine ilişkin itiraz-şikayet hakkı 

mevcuttur. KİMCERT, iletilen tüm itiraz-şikayetleri tarafsız bir şekilde değerlendirmeli ve 

sonuçlandırılmalıdır. 

10. KİMCERT logo-marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde KİMCERT’in web 

sitesinde yayımlamalıdır.  

11. Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini gizlilik ve güvenlik prosedürleri 

çerçevesinde sağlamalıdır. 

12. KİMCERT, aday veya belgelendirilmiş kişilerin bilmesi gerekli tüm prosedür, form, talimat vb. 

dokümanları web sitesinde yayımlamalı ve güncelliğini sağlamalıdır.  
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C. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için 

yargı yoluna gitmeden önce KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’ne başvurmayı, gerektiğinde 

KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tamamlamayı; bunlardan sonuç 

alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve mahkeme olarak İSTANBUL mahkemelerinin yetkili 

olduğunu kabul ederler. 

 

Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim. 

   

Adayın;                                                                               

Adı & Soyadı:   

Tarih: 

İmza:  

 

 

                                                                    

KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi adına; 

Adı & Soyadı: Melih BABAYİĞİT 

Görevi: Personel Belgelendirme Müdürü 

Tarih: 

İmza: 


