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SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

MADDE 1-XXXXX ile ’ye başvuran firmaların iş birliği halinde personel belgelendirme 
sınavlarını düzenlemektir. 

 

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

MADDE 2-İşbu sözleşme, XXXXXXX ile XXXXXXX’ye başvuran firmaların, sınav ve 
belgelendirme sürecinde sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemektir. 

 

SÖZLEŞMENİN DAYANAĞI 

MADDE 3-5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ile 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve 
Belgelendirme Yönetmeliği’dir. 

 

TARAFLAR 

MADDE 4- Bu sözleşmenin bir tarafı, Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak XXXXXXX’dir; 
bundan sonra XXXXXXX olarak anılacaktır. Diğer taraf(lar)ı ise XXXXXXX’ye Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavının kendi yerinde yapılması için başvuran tüzel kişi(ler)/kuruluş(lar)dır; bundan 
sonra firma olarak anılacaktır. 

 

FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE5- Firma aşağıdaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur: 

a) XXXXXXX’ye sunduğu kendisine ve adaylara ait tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu 
taahhüt etmekle, yanıltıcı beyanlarda bulunmamakla, 

b) XXXXXXXden aldığı her türlü dokümanı yanıltıcı bir biçimde kullanmamakla, yalnızca 
kapsamı dahilinde kullanmakla ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmamakla, 

c) XXXXXXX tarafından yerinde yapılan sınavlar esnasında her türlü ses/görüntü 
kayıtlarının tutulmasına izin vermekle ve teknik cihazların enerji ihtiyacını karşılamakla, 

d) Belgelendirme şartlarında ve ilgili mesleğin yeterliliğinde değişiklik olması durumunda, 
XXXXXXX’nin talep ettiği değişikleri yerine getirmekle ve gerekli bilgi ve belgeleri 
XXXXXXX’ye sunmakla, 

e) Sınava katılacak aday listelerini sınavdan 10 gün öncesine kadar XXXXXXX’ye yazılı 
olarak bildirmekle ve bu adayları www.XXXXXXX.com adresindeki üye sistemine 
kaydettirmekle, 

f) Sözleşme ekinde XXXXXXX tarafından verilen ilgili sınav/sınavlara ait Teorik ve 
Performans Sınav Yeri uygunluk Kontrol Formu’nda yazılı olan tüm malzemeleri ve gerekli 
koşulları sınav gününden en az dört gün öncesine kadar sağlamakla, ayrıca bunların 
uygunluk durumunu XXXXXXX’ye eksiksiz ve doğru bir biçimde iletmekle, 

g) Sınav yapılacak alanda her türlü iş güvenliği tedbiri almakla görevlidir.  

h) XXXXXXX Personel Belgelendirme Birimi Ücretlendirme Talimatı koşullarına uymakla 
yükümlüdür. 
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XXXXXXX NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE6-XXXXXXX aşağıdaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur: 

a) XXXXXXX, belgelendirme sınavı başvurularını tüm adayların adil ve eşit bir biçimde 
ulaşımına açık olacak ve adaylara gerekli bilgileri içerecek şekilde XXXXXXX Personel 
Belgelendirme Birimi’nin web sayfasında (www.XXXXXXX.com) ve gerekli hallerde yayın 
organlarında zamanında ilan etmekle,  

b) Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara/firmaya zamanında 
duyurmakla, 

c) Adayları; başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç 
bilgileri ve başarı durumları hakkında XXXXXXX web sayfası ve gerektiğinde ilan edilen 
organlar vasıtasıyla bilgilendirmekle, 

d) Yerinde Sınav Taleplerini değerlendirip kabul edip/etmemekle, 

e) Başvuru kapsamında tüm adayların başvurularını inceleyerek kabul edip/etmemekle, 

f) Sınavda görev alacak personeli tedarik etmekle, 

g) Adayların kişisel bilgilerinin ve sınav sürecinde ortaya çıkan tüm bilgilerin gizliliğini ve 
güvenliğini sağlamakla ve yedeklemekle, 

 

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 

MADDE 7-Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili XXXXXXX Kalite El Kitabı, prosedürler, 
şartnameler ve ilgili mevzuat geçerlidir. 

MADDE 8- Yerinde yapılan sınavlarda aday sayısının en az 10 (on) kişi olması gerekir. 
Adaylardan biri veya birkaçının başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması 
durumunda firma tarafından aday sayısı 10 kişiye tamamlanana kadar XXXXXXX sınav 
düzenlememe hakkını saklı tutar. 

MADDE 9- Firmanın adayların başvuruları onaylanmadan önce herhangi bir sebeple sınav 
iptal talebi olacaksa bunu dilekçe ile XXXXXXX’ye bildirmekle yükümlüdür. Başvuruların 
onaylanması sonrasında firma tarafından yapılacak iptal talebi olması durumunda adaylara 
veya firmaya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Böyle durumlarda sınava girecek adayların 
mağduriyetleri sınav iptal talebinde bulunan firma tarafından giderilir. 

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

MADDE 10-Sözleşme karşılıklı imzanın atılmasıyla başlar; sınavın tamamlanmasıyla son 
bulur. Bu sözleşme başarısız olan adayların ücretsiz sınav haklarının yerinde yapılması 
hakkını doğurmaz. Başarısız olan adaylar ücretsiz sınav haklarını takip eden sınavlarda 
kullanabilirler. 

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

MADDE 11- Taraflar işbu Sözleşme hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. 
Tarafların işbu Sözleşme şartlarına uymamaları halinde veya ihtilafların çözümünde, 
Nevşehir Mahkemeleri veya İcra Daireleri yetkilidir. 

 

SÖZLEŞME EKİ 
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MADDE 12- Bu sözleşme ekinde yer alan “Teorik ve Performans Sınav Yeri Kontrol Formu” 
bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Sınav kapsamının birden fazla olması durumunda sınav 
kapsamı adedince “Sınav Yeri Kontrol Formu” düzenlenir. 

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 13-Bu sözleşme aşağıda yazılı kapsamda ve aşağıda imzası bulunan 
kişiler/kurumlar ile XXXXXXX arasında ……./……/……. Tarihinde 2 (iki) nüsha imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir. Sözleşme taraflarda birer nüsha şeklinde bulunmaktadır. 

 

Belgelendirme Kapsamı/Kapsamları: 1)  

      2) 

      3) 

 

Sınav Yeri: 

 

Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim. 

 

 
 

XXXXXXX Müdürü 

 

 

K a ş e /  İ m z a  

Firma Yetkilisi Adı-Soyadı 
 

 
 
 İ m z a  

Firma Kaşesi 


