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A- TARAFLAR 

1- Belge Sahibinin  

Adı-Soyadı  :  

TC Kimlik No  :  

Belgeye Esas Yeterliliğin Adı :  

2- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi İktisadi 

İşletmesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi 719.Sokak No:3 Yıldız/Çankaya ANKARA (Aşağıda “TÜRKİYE 

MYM” olarak anılacaktır) 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı TÜRKİYE MYM ile Belge Sahibi arasında aşağıda belirtilen hususlarda 

anlaşmaya varılmıştır. 

AMAÇ 

İş bu sözleşmenin amacı, mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan ve belge almaya hak kazanan belge 

sahibinin, belge kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve tarafların belge kullanımı yükümlülüklerine riayet 

etmesinin sağlanmasıdır.   

B- BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Belge sahibi iş bu sözleşme ile TÜRKİYE MYM’ye sunduğu kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunu 

kabul ve taahhüt eder.   

2. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile belge sahibi, belgenin amacı ve kapsamı dışında 

kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.  

3. Belgesinin kaybolması durumunda yerel basında yayınlanmış kayıp ilanın bir kopyası ile 7(yedi) gün 

içerisinde TÜRKİYE MYM ye yazılı başvuruda bulunur. Bu durumda aday gerekli belge yenileme ücretini 

(TÜRKİYE MYM internet adresinde belirtilen ücret) ödemek suretiyle belgenin yeniden tanzim edilmesini talep 

edebilir. 

4. Belge sahibi, belge üzerinde tahrifat yapamaz. Belgenin üzerinde oluşan ve anlaşılmasını engelleyen 

yırtılma, silinme gibi belgenin geçerliliğini etkileyecek herhangi bir hasar meydana geldiğinde, belge sahibi 

belgenin kullanılmasına son verir ve belgenin yenilenmesi için TÜRKİYE MYM’ye eski belge ile birlikte 

başvuruda bulunur. 

5. Ulusal Yeterliliklerin revizyonu, Yönetmelik ve yasalarda yapılan değişiklikler gereği belgenin geri 

çekilmesi halinde ve belge sahibinin belgeyi uygunsuz kullanımı, sözleşme hükümlerine aykırı davranışları vb. 

sebeplerle belgenin iptali kararı alınması halinde, belge sahibi belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde TÜRKİYE 

MYM’ye iletmekle yükümlüdür.  

6. Belgenin askıda kalma süresi boyunca ve iptal sonrası belgenin kullanımı durdurulur ve haksız 

kullanım sonrası oluşabilecek zararlardan aday sorumludur. 

7. Belgenin geçerlilik süresi belge tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.  Belge süresi ilgili mesleğin ulusal 

yeterlilikler esasında belirtilen süre ile sınırlıdır.  

8. Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin 

geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Belge sahibi, belge geçerlilik süresinin (beş yıl) bittiği 

tarihten en geç 3 ay önce süre uzatım talebi ile TÜRKİYE MYM’ye başvurur. Belge sahibi olunan meslekte 

yeniden sınav yapılmasını gerektirecek bir meslek standardı revizyonu yapılmamış ise belgeyi aldığı tarihten 

itibaren ilgili meslekte fiilen çalıştığını belgelendiren belge sahibinin belge süresi 5 yıl daha uzatılır. Bu süre 

zarfında fiilen çalıştığını belgelendiremeyen belge sahibinin ise belgesinin geçerlilik süresi sona erer. Belge 
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süresini uzatmak için talepte bulunan belge sahiplerinin yeniden belgelendirme başvuru formu,  belgesinin 

geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren 

kayıtları (SGK hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası 

standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları ile belge yenileme ücret 

dekontunu Türkiye MYM’ye iletir.  

9. Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili, aday, 15 (onbeş) iş günü içinde itiraz 

hakkına sahiptir. 

10. Belge sahibi Başvuru Formunda yazdığı iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bunlarda bir 

değişiklik olması halinde Türkiye MYM’nin aday giriş sistemi üzerinden gerekli güncellemeyi yapacağını yahut 

Türkiye MYM’ye ait turkiyemym@turkiyemym.org.tr ve/veya belge@turkiyemym.org.tr adreslerine e-posta 

yoluyla değişiklikleri bildireceğini, formda verdiği bilgilerin doğru, güncel olmaması ve değişiklikleri bildirmediği 

takdirde başvuru formunda bildirdiği adres, telefon ve/veya e-posta adreslerine Türkiye MYM tarafından 

yapılacak her türlü bilgilendirmeyi öğrenmiş sayılacağını bildiğini, doğru ve güncel bilgi verme ve değişikliği 

bildirme yükümlülüğü olduğunu bildiğini, aksi durumların sorumluluğunun tümüyle kendisine ait olduğunu ve 

bu durumda Türkiye MYM’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 

11. Belge sahibi kargo ile gönderilen mesleki yeterlilik belgesini teslim almadığında sonraki gönderim 

ücretlerinin tarafına ait olduğunu, teslim alınmayan belgenin TÜRKİYE MYM merkezinden teslim alınacağını, 

sorumluluğunun tümüyle kendisine ait olduğunu ve bu durumda Türkiye MYM’nin hiçbir sorumluluğunun 

bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 

12. Belge sahibi belgelendirme durumuna etki edecek iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini yapmaya 

engel bir durumunun oluşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde TÜRKİYE 

MYM’ ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

C- LOGO VE İŞARET KULLANIM ŞARTLARI 

1- Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, TÜRKİYE MYM logo/markasının kullanımında ilgili 

prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen 

usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. 

2- Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla 

ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında 

kullanılabilir. 

3- Belge üzerindeki marka/logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı 

şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. 

4- Marka/logolar 3. taraflara devredilemez. 

5- Logo/işaretler sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. 

6- Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan 

personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir. 

7- Belge sahibi belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde Belge sahibi 

veya çalıştığı kuruluşlar, logo/işaret kullanımını durduracaktır. 

8- Belge sahibi personel veya çalıştığı kuruluşlar, belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi 

askıya alınır veya iptal edilir. 

9- Belge almaya hak kazanmış personelin Mesleki Yeterlilik Belgesinde TÜRKİYE MYM logosu da yer 

almaktadır.  

mailto:turkiyemym@turkiyemym.org.tr
mailto:belge@turkiyemym.org.tr
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10- Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir.  

11- Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.  

12- Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. 

13- Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez.  

14- TÜRKİYE MYM logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. 

15- Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar TÜRKİYE MYM temin edilmelidir. 

16- Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece belgelendirme 

sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

D- TÜRKİYE MYM’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Yeniden belgelendirme süreci TÜRKİYE MYM tarafından belgelendirme prosedürüne uygun olarak 

yürütülür. 

2. Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, ilgili 

ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki 

ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz. 

3. Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında 

değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunacaktır. 

4. Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü 

tarafların şikâyette bulunması, Belge sahibi kişinin Belge Kullanım Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranması 

ve bunun ispat edilmesi, Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgilerinde değişiklik olması 

halinde zamanında kuruluşa iletmemesi, iç ve dış denetimler sonucunda Belgelendirme programı kapsamında 

yürütülen mesleki yeterlilik sınavlarında tespit edilen uygunsuzlukların olması durumunda belge karar verici 

kararı ile 90 gün süre ile askıya alınır. Belge sahibine, Askıya alma kararı ve belgesini iade etme yükümlülüğü 

askı kararından sonra 15 gün içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilir. Belgesi askıya alınan adayların 

askıyı gerektiren uygunsuzlukların yasal süre içerisinde giderilmesi durumunda tekrar değerlendirme yapılarak 

belgelerin kullanılmasına yönelik karar en geç 10 gün içinde verilir. Belgesi askıya alınan adayların sınav 

tekrarına karar verilmesi durumunda adayları mağdur etmemek için askı süresi 90 gün daha uzatılabilir. 

5. TÜRKİYE MYM Ulusal Yeterliliklerin revizyonu, yönetmelik ve yasalarda oluşan değişikliklere bağlı 

olarak belge sahibinin belgesini geri çekme, iptal etme, askıya alma yetkisine sahiptir. Bu kararların 

uygulamaya geçmesi için TÜRKİYE MYM gerekçeleri ile birlikte belge sahibi tarafından beyan edilen iletişim 

bilgilerini kullanarak bilgilendirmek ile sorumludur. Belge sahibinin bilgilendirildiği tarihte belge kullanımı sona 

erer ve bu bilgi TÜRKİYE MYM web sitesinden ilan edilir.  

6. Belge kapsamının genişletilmesi daraltılması ile ilgili belge almaya hak kazanılan mesleğin ulusal 

yeterliliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun yapılır. Bu faaliyetin başlatılması için TÜRKİYE MYM adaya 

gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür.  

7. TÜRKİYE MYM, belge sahiplerinin, belgelerine ilişkin oluşacak tüm yasal değişikler hakkında, 

doğruluğunu taahhüt ettikleri kişisel iletişim bilgilerini kullanarak makul ölçüde bilgilendirir. 
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E. GİZLİLİK  

1. İş bu sözleşme ile, TÜRKİYE MYM belge sahiplerine ait kişisel bilgileri sınav ve belgelendirme 

prosedürü gereği MYK ile paylaşılması zorunlu olup, yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslar ile 

paylaşmayacağını, bilgilerin gizliliğinin sağlanması konusunda gerekli önlemleri alacağını kabul ve beyan eder. 

TÜRKİYE MYM’ de yer alan kişisel bilgilerin yasal zorunluluk nedeniyle paylaşılması halinde ise belge sahibine 

bilgi verilir. 

2. İş bu sözleşme ile belge sahibi,  sınavların gizliliği çerçevesinde sınav materyallerini üçüncü şahıslarla 

paylaşmayacağını ve sınavın geçerliliğini etkileyecek hileli davranışlarda bulunmayacağını, kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

F- DİĞER HÜKÜMLER 

1. Belge sahibi, kendisine verilen belgeyi yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle kullanacağını, aksi 

davranışlarının belgenin iptali sonucunu doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Taraflar iş bu sözleşmedeki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda yasal işlem 

başlatılacağını kabul ederler.  

G- UYUŞMAZLIK 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler 

ile halledilmeye çalışılacak, bu suretle giderilemeyen her türlü uyuşmazlıkta Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkili olacaktır. 

 

H- TEBLİGAT ADRESLERİ 

TÜRKİYE MYM tebligat adresi ilk maddede verilen tebligat adresi, belge sahibine ait tebligat adresi başvuru 

belgesinde yazılı olan tebligat adresidir. Bu nedenle belge sahibi, aday başvuru belgesinde doldurduğu adresin 

yanlış, eksik ve güncel olmamasından kendi sorumludur. Herhangi bir değişiklik halinde TÜRKİYE MYM’ ye 

7 (yedi) gün içinde bilgi vermelidir. 

 

I- YÜRÜRLÜK 

İşbu sözleşme, adayın belge almaya hak kazandığı karar tarihinde yürürlüğe girmek 

üzere_____/________/_____ tarihinde, iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak imzalanmış ve 

birer nüshası taraflara verilmiştir. 

 

TÜRKİYE MYM       BELGE SAHİBİ 

Yetkili Adı Soyadı:      Adı Soyadı:  

 

İmza:        İmza: 


