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1.0 AMAÇ  

Bu prosedürün amacı NDT MERKEZİ tarafınca yapılan belgelendirme faaliyetleri kapsamında 

belgelendirmiş kişilerin belge, marka/logo kullanımına ilişkin şartları belirlemektir. 

2.0 KAPSAM 

NDT MERKEZİ tarafından belgelendirilen personelin Marka/logolar kullanımı esnasında uymaları 

gereken kural ve esasları kapsar.  

3.0 TANIMLAR  
 

NDT MERKEZİ: NDT Belgelendirme Merkezi ve Muayene Hizmetleri Ltd. Şti. 

MARKA: Belgelendirme kuruluşuna ait TURKAK ve MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU tarafından 

belgelendirme kuruluşuna özel yetki “P….” ve “YBK…..” kodu ile verilmiş TURKAK ve MYK görselidir. 

LOGO: Belgelendirme kuruluşuna ait, kuruluş tarafından tasarlanmış, o kuruluşla simgelenmiş 

görseldir. 

 
4.0 SORUMLULAR 

NDT MERKEZİ bu prosedürdeki şartların belgelendirilmiş kişilere aktarılmasından ve belgelendirilmiş 

kişilerin bu şartları uygulamaması durumunda gerekli faaliyetlerin başlatılması ve sürdürülmesinden 

sorumludur. İptal ve askıya alma işlemleri Karar Verici tarafından yapılır. Dosyalar arşivde Kalite 

Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. 

 

5.0 İLGİLİ DOKÜMANTASYON  
 
SZ.4-1 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

PR.14 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ 

 

6.0 UYGULAMA  

6.1 Belge kullanımı: 

6.1.1 Bu prosedürde yazan şartlar tarafından belgelendirilmeye hak kazanmış 

kişilere SZ.4-1 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ imzalatılır. 
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6.1.2 SZ.4-1 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ndtmerkezi.com.tr web sitesi 

üzerinden herkese açık olarak yayınlanmaktadır. 

6.1.3 Bu prosedür ve sözleşme şartlarına aykırı durumların tespit edilmesi 

durumunda belgelendirilmiş kişiye yazılı uyarı gönderilir. 

6.1.4 Yapılan yazılı uyarılara rağmen aykırı durumların düzeltilmemesinden 

belgelendirilmiş kişi sorumludur ve NDT MERKEZİ tarafından belge askıya alınır 

veya iptal edilir. 

6.1.5 NDT MERKEZİ tarafından belgelendirilmiş kişi belgeyi, belge üzerinde belirtilen 

kapsam dışında kullanamaz ve belge üzerinde herhangi bir değişim yapamaz. 

6.1.6 Belge NDT MERKEZİ’ne aittir, belgenin kullanım hakkı ise sadece üzerinde ismi 

yazan kişiye aittir.  

6.1.7 Belge gerektiği durumlarda oranlar sabit kalacak şekilde küçültülüp 

büyütülebilir ve çoğaltılabilir. 

6.1.8 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla 

dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. 

6.1.9 Belge farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılamaz. 

6.1.10 Belge, belgeyi veren NDT MERKEZİ’nin itibarını zedeleyici bir durum 

oluşturacak şekilde kullanılamaz. 

6.1.11 Belgenin kullanımında doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz. 

6.1.12 Belgelendirilmiş kişi, belge ile ilgili tüm takipleri (gözetim, yeniden 

belgelendirme, askıya alma, iptal, revizyonlar vb.) kuruluşun web sayfasından 

takip etmekle yükümlüdür. 

6.1.13 Belgenin kullanım süresinin dolması, askıya alınması ve iptali durumlarında 

belge, kişi tarafından kullanılamaz.  

6.1.14 Belgenin askıya alınması veya iptali durumlarında, belgenin kullanımına ve 

belgelendirmeye atıf içeren tüm belgelendirme birimlerine son verilir. 

Belgenin aslı kuruluşa 15 gün içinde iade edilir.  Belgenin iadesinin 

yapılmaması durumunda tüm sorumluluk belge sahibine aittir. 
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6.1.15 Belgenin yırtılması veya okunamaz duruma gelmesi durumunda belgenin 

kullanımına son verilir ve belgenin aslı bizzat, posta vb. yollar ile kuruluşa 

teslim edilerek belgenin değişimi sağlanır. Belge değişimi için gerekli olan 

ücret adaydan temin edilir. Belge değişim ücreti www.ndtmerkezi.com.tr web 

sayfasında belirtilmektedir. 

6.1.16 Belgenin kaybolması durumunda belgelendirilmiş kişi, yeni belge talebinde 

bulunabilmek için NDT MERKEZİ’ne bir dilekçe sunmalıdır. 

6.1.17 Belgelendirilmiş kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili 

bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi 

bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanıyamaz. 

6.1.18 TURKAK ve/veya MYK tarafından NDT MERKEZİ'nin yetkilerinin iptali 

durumunda;  

-belge, gözetim aşamasına uğramamış ise gözetim zamanında  

-belge, gözetim aşamasına uğramış ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir.  

6.1.19. MYK tarafından yapılan revizyonlarda köklü değişikler yapılması durumunda, 

Ölçme ve Değerlendirme Komitesi talebine istinaden belgeli personel tekrar 

sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. 

Mevcut belge, süresince geçerlidir.  

6.2. Marka/Logo kullanımı 

6.2.1. NDT MERKEZİ marka/logosu üzerinde renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Belge 

ile birlikte oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp büyütülebilir. 

6.2.2. Belge üzerindeki marka/logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla 

kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, 

çoğaltılamaz, yayınlanamaz. 

6.2.3. Belgelendirilmiş kişi ve belgelendirilmiş kişinin çalıştığı firma, belge üzerinde yer alan 

marka/logoları sadece belge kapsamında kullanabilir.  

6.2.4. Belgelendirilmiş kişi, belge üzerinde yer alan marka/logoların belgede kullanım hakkına 

sahiptir, ancak bu belge ile yapmış olduğu ürün/hizmet üzerinde kullanamaz. 

6.2.5. Marka/logolar 3. taraflara devredilemez. 
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6.2.6. Marka/logolar, belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik 

ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu 

üzerinde ve iş raporlarında tek başına kullanılamaz. 

6.2.7. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde marka/logoların 

kullanımı durdurulur. 

6.2.8. Marka/logonun kötüye kullanıldığının tespiti yapılması durumunda PR.14 DÜZELTİCİ VE 

ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ uygulanır. 

6.2.9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece NDT 

MERKEZİ’nin hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

6.2.10. Belirtilen şartların yerine getirilmediği takdirde, belgeli personel veya çalıştıkları 

kuruluşun belgesi askıya alınır veya iptal edilir. 

6.2.11. Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz. 

6.3. Tüm kayıtlar PR.11 KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ’ne uygun olarak Kalite Yönetim 

Temsilcisi tarafından muhafaza edilir. 

 

7.REVİZYON KAPSAMI 

Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

01 10.08.2020 Anlam bozuklukları ve imla hataları giderildi. 

 


