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TARAFLAR 

1.1. İŞVEREN: MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi 
Gazi Mh. 1307 sk. Şimşek Apt. B Blk. No:20/A  Yenişehir/MERSİN Tel: 0324502 11 05 Faks: 0324502 20 02    
Sözleşmede kısaca “MEYEMYBK” olarak anılacaktır. 

1.2. ADAY PERSONEL 
Adı Soyadı     :………………………………………………………………………………   TC No:…………………………… 
Adresi             : 
Telefon No     :                                

 
 

Sözleşmede kısaca “ADAY PERSONEL” olarak anılacaktır.  
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
2.1. Bu sözleşme personel belgelendirilmesi ve belge kullanımı konusunda, başvuru aşamasından başlayarak tüm süreç boyunca 
uygulanacak esasları belirler.  
3. SÖZLEŞME GEÇERLİLİK SÜRESİ 
3.1. Bu sözleşme, belgelendirme prosesinin başladığı tarihten, belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerlidir. 
4. GENEL ŞARTLAR 
4.1. Sınav için ilan edilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaya yatırdığı ücret iade edilmez. 
4.2. Aday sınav başvurusu yaptığı alanla ilgili şartları www.meyem.com.tr sitesinde yer alan sınav yönergelerinden öğrenebilir. 
Aday sınav öncesinde sınav yönergelerini, okuyarak anladığını kabul eder. 
4.3. Aday başvurusu alındıktan sonra en geç 1 ay içerisinde sınava davet edilir. Teşvikten yararlanmak isteyen adayın toplam 3 
sınav hakkı, teşvikten yararlanmayan adayın ise toplam 2 sınav hakkı bulunur. Aday başarısız olduğu birim için 1(bir) yıl içinde 
ücret ödemeden kalan sınav haklarını kullanabilir. 
4.4. 1 yıl içindeki sınav haklarında sadece belli bölümlerden başarılı olan adaylara, talep etmesi durumunda birim başarı belgesi 
verilir. Birim başarı belgesi sahibi adaylar, başarısız oldukları birimlerden sınav olarak başarılı olmaları durumunda, birim 
birleştirme yapılarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilirler.  
4.5. Adayın, Tüketici Hakları Mevzuatı, MYK ve TÜRKAK Mevzuatı ve MEYEMYBK prosedürlerinde yer almasına karşılık  bu 
sözleşmede yer almayan bütün hakları da bu sözleşme ile aday lehine koruma altındadır. 
4.6. Gerçekleştirilen iç/dış denetimlerde sınavda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, sınavın iptal edilebileceğini aday bilir ve 
kabul eder. İptal edilen sınavlar için adaya yeni bir sınav hakkı verilerek sınav en geç 1 ay içinde sınav tekrarlanır.   
4.7. Gerçekleştirilen sınavlar kamera ile kaydedilir. Görüntüler ve adaya ait kişisel bilgiler istenmesi durumunda resmi 
makamlarla paylaşılabilir. Bunun dışında adayın izni olmadan bu bilgi ve görüntüler paylaşılamaz. 
4.8. Belge, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeyi imzalayan ADAY PERSONEL, belge almaya hak kazandığında, 
BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL olarak, sözleşme hükümlerine tam uymayı taahhüt eder. 
4.9. Belgenin kullanılması sürecinde, üçüncü şahıslar nezdinde tüm hukuki, mali ve teknik sorumluluk ADAY PERSONEL’e aittir. 
Belge, belgede adı geçen personelin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde devredilemez. Belgenin, üçüncü şahıslarca haksız yere 
kullanımından doğan sorumluluk ADAY PERSONEL’ e aittir. 
5. ADAY PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
5.1. ADAY PERSONEL; 

 Vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişiklikleri 5 iş günü içerisinde MEYEMYBK’ya   bildireceğini ve 
verdiği tüm bilgilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) iletileceğini kabul eder.  

 Personel belgelendirme başvurusunun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını MEYEMYBK’ya ulaştırdığı takdirde işleme 
konulacağını veya başvurmuş sayılacağını kabul eder.  

 Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde paylaşmayacağını, hileli sınav teşebbüslerine 
katılmayacağını, verdiği bilgilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini 
ve bu paylaşımla ilgili MEYEMYBK tarafından bilgilendirileceğini kabul eder.  

 MEYEMYBK ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait mevzuat, prosedür ve talimatlara uyacağını, kabul eder.  

 Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarında, MEYEMYBK tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikâyet 
Prosedürüne göre iş ve işlemlerini yürüteceğini, kabul eder.  

 Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması, yeterlilik birimlerinin elde 
edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve 
düzenlemelerine ve yapılacak değişikliklere uygun davranacağını kabul eder.  
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 Sınavda başarısız olduğu birim/birimlerden bir yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınav hakkı olduğunu, 
sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, 
başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde en az iki kez daha sınav hakkı olduğunu kabul eder.  

 Sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde bulunması gerektiğini, sınav yerinde bulunmadığı takdirde sınava 
alınmayacağını ve bu sınav için yatırmış olduğu sınav ücretinin de iade edilmeyeceğini kabul eder.  

 Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını kabul eder.  
Aday personel Belgeyi almaya hak kazandığı an itibari ile ; 

 Varsa gözetim süresi içerisinde MEYEMYBK’ in kendisinden talep ettiği gözetim evraklarını, verilen gözetim süresi 
içerisinde MEYEMYBK ‘e ulaştıracağını aksi halde belgesinin askıya alınacağını, askıya alınması sonrasında verilen süre 
zarfında gerekli kanıtları MEYEMYBK’ e sunamaz ise belgesinin geri çekileceğini kabul eder. 

 Gözetim süresi dolmasından önce, gözetim evraklarını MEYEMYBK ‘ ya ulaştırdığında belge gözetiminin başlatılacağını 
ve evrakların uygun bulunması durumunda Belgesinin süresinin uzatılacağını bildiğini doğrular.  

 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılmasıyla birlikte, belgelendirmeye herhangi bir atıf 
içeren her türlü reklam konusunun kullanımına son vermeli ve belgelendirme programının gerektirdiği tedbirleri 
(örneğin, Belgenin iade edilmesi) ve gerekli olan diğer her türlü tedbiri almalıdır. 

 Belge almaya hak kazandığı takdirde belgenin mülkiyet haklarının MEYEMYBK’ya ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde 
ve/veya verdiği bilgilerin doğru olmaması halinde belgenin iptal edilebileceğini kabul eder.  

 Belgenin kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, bütünlüğü bozulmayacak şekilde çoğaltmalıdır. 

 Logo ve belgenin kullanımına ilişkin MEYEMYBK tarafından belirtilecek olan her türlü şarta uymalıdır. 
5.2. Aday personel, başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğini ve ödediği ücretleri, 
sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, MEYEMYBK ‘den kaynaklanmayan sebepler hariç her ne sebeple olursa olsun, 
MEYEMYBK’dan geri talep etmeyeceğini taahhüt eder. 
5.3. İletişim adresinde değişiklik olması durumunda MEYEMYBK’ya bir ay içerisinde bilgi vereceğini taahhüt eder. 
5.4. Bu şartları yerine getirilmediği takdirde MEYEMYBK’ nın hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul eder. 
6. MEYEMYBK’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
6.1. MEYEMYBK, aday personel tarafından sağlanan belge ve dokümanların, gizlilik ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 
Kanuni gereklilikler ve aday personelin izni dışında bu belge ve dokümanlar paylaşılamaz. 
6.2. MEYEMYBK, belgelendirme şartlarını etkileyebilecek değişiklikleri aday personele bildirmekle yükümlüdür.  
7. BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIMI 
7.1. Belge, marka ve logo kullanımı ile ilgili kurallar, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü ile belirlenmiştir ve bu prosedür 
sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu prosedüre, www.meyem.com.tr adresinden ulaşılabilir. 
8. BELGE YENİLEME 
8.1. Her bir mesleğe ait belge geçerlilik süreleri ve belge yenileme şartları www.meyem.com.tr adresinde yayınlanmakta ve ilan 
edilmektedir. Belge yenileme başvurusu yapmak, adayın sorumluluğundadır. Bu kapsamda her aday belge yenileme şartlarını 
bildiğini beyan ve kabul eder.  
9. ÜCRETLER VE ÖDEME 
9.1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanılmayan sınav başvurularında, sınav 

ücretine MYK belge ücreti dâhil değildir. Bu başvurularda Aday sınavda başarılı olması durumunda  www.meyem.com.tr 

adresinde ilan edilen belge ücretini yatırması gerektiğini bilir ve kabul eder.  
10. YASAL İKAMETGÂH VE YAZIŞMA ADRESLERİ 
10.1. Taraflar adreslerinde olacak değişiklikleri bildirilmediği takdirde, yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılır. 
11. ANLAŞMAZLIK 
11.1. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu sözleşmenin 
uygulamasından, tarafsızlık ve gizliliğin ihlalinden doğacak itilaflarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
12. SÖZLEŞME TARİHİ VE YÜRÜRLÜK  
12.1. Bu sözleşme 2 (İKİ) sayfa ve 11 maddeden ibarettir. Bu sözleşme MEYEMYBK ve Aday personelde kalmak üzere iki nüsha 
olarak tanzim edilmiş olup taraflarca karşılıklı olarak okunup imza altına alınmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 
Aday Adı Soyadı:                                                                                                                 MEYEMYBK  

           İmza Tarihi:                                                                                                                                              

http://www.meyem.com.tr/
http://www.meyem.com.tr/

