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 Taraflar: Bu protokol, Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi (ASO 
METES) ASO 1. OSB ASORA Ticaret Merkezi Bankalar Bloğu 1. Kat No 102 Ayaş Yolu 25. Km. 06935 Ankara 
(bundan sonra ASO METES olarak anılacaktır) ile …………………………………………………………………… (bundan sonra 
Belge sahibi olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.  
 

Ulusal Yeterlilik Kodu : 1…UY00…..-….. 

Ulusal Yeterlilik/Uluslararası Standart  Adı: …………….. 

 
GENEL KURALLAR 
1.0. Kapsam 

1.1. Bu sözleşme belge kullanım esaslarını ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yayınlamış olduğu 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ilgili hususlarda 
adayın uyması gereken kuralları kapsar. 

1.2. Belgelendirilmiş personel, belge geçerlilik süresince bu sözleşme esaslarına uymakla yükümlüdür. 
 
2.0. Belgelendirilmiş Kişinin Yükümlülükleri  

2.1. Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik ve tahrifat yapamaz, belgeyi hiçbir surette 
başkasına devredemez ve kullandıramaz. Aksi halde ASO METES’in, belgeyi askıya almaya veya belgeyi 
iptal etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 

2.2. Belge sahibi çalışma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecek durumları, ASO METES’e bildirmelidir. 
2.3. Belge sahibi, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formunu çalıştığı firmaya veya işveren olması 

durumunda kendisi onaylayarak ASO METES’e teslim etmek zorundadır. 
 

3.0. Belge Geçerlilik Süresi  
3.1. Çelik Kaynakçısı Yeterlilik Belgesi; altı ayda bir tasdik edilmesi (gözetim) şartıyla geçerlidir.  
3.2. TSE EN ISO 9606-1’e göre üç (3) yılda bir defa sınava girilerek belge yenileme yapılabilir. 
3.3. Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki şartları karşılaması durumunda iki yıllık periyotlar 

halinde uzatılabilir.  
a) Kullanılan kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilir ve imalatta kullanılan pWPS/WPS’leri tanımlar. 
b) Madde 9.3 b)’de söz edilen muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal 

sınav koşullarını karşılamalıdır. 
c) Bir önceki altı ay içerisinde iki kaynak üzerindeki tahribatlı/tahribatsız muayene sonuçlarını 

içermelidir.  
d) Kaynaklar, TSE EN ISO 9606-1 Madde 7’de belirtildiği şekilde kusurlar için yeterli kabul 

seviyelerinde olmalıdır. 
e) Bu durum belgelendirilmiş personelin çalıştığı firma tarafından raporlanır ve ASO METES' e 

sunulur. 
3.4. Çelik Kaynakçısı dışındaki mesleklerde, belge geçerlilik süresi beş yıldır. Gözetim beş yıl içinde bir defa 

yapılır. İlgili Ulusal Yeterlilikteki gözetim ve yeniden belgelendirme şartları esas alınır. 
3.5. Belgenin kaybedilmesi halinde ASO METES’e başvuruda bulunulmalıdır.  
3.6. Belge Yenileme ve Yeniden Belgelendirme sürecinde ASO METES’in kayıtları esas alınır. 
3.7. Belge düzenleme ve belge yenileme işlemleri için ayrıca ücret alınır. 
3.8. Belgelendirilmiş Personel, Yeniden Belgelendirme tarihinden en az yedi (7) gün önce gerekli belgeleri 

ASO METES’e teslim etmekle yükümlüdür. 
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 4.0. ASO METES’in Yükümlülükleri 
4.1. ASO METES, belgelendirilmiş personel ile ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür, ilgili kişinin 

izni olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.  
4.2. Yasal zorunluluklardan dolayı belgeli personele ait bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda, 

belgeli personel konu ile ilgili olarak bilgilendirilir. 
4.3. ASO METES, yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili Ulusal Yeterliliklerde değişiklik olması 

halinde yeniden belgelendirme sürecini başlatır. 
 

5.0. Marka /Logo Kullanımı 
5.1. Belge sahibi, Logo/Markaları amacı dışında kullanamaz. 

 
6.0. Belgenin Askıya Alınması/İptali 

 
Askıya Alma: 

6.1. Belge sahibi, “mesleki yeterlilik belgesinin” geçerlilik süresi içerisinde gözetim şartlarının yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

6.2. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri süresi içerisinde Merkeze sunmayan belge 
sahibinin belgesi askıya alınır. Sonuç, 
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula bağlantısından izlenebilir. 

6.3. Gözetim şartlarının yerine getirilmesi halinde, askıdaki belgenin geçerliliği devam eder.  
6.4. Belgenin askıya alındığı süre boyunca, Belge sahibi belgeyi kullanamaz. 
 

İptal: 
6.5. ASO METES, belgesi askıya alınan/iptal edilenler ile ilgili kararı 6.2’de belirtilen bağlantısından takip 

edilebilir.  
6.6. Belgesi iptal edilen kişi, belgesini Merkeze teslim etmek zorundadır. 

 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Belge sahibi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı 
yoluna gitmeden önce Merkez’e başvurmayı, gerektiğinde Merkez’in itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; 
bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve Ankara Mahkemelerinin yetkili olmasını kabul 
eder.  

Bu sözleşme  ……../……/201….. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, “belge geçerlilik 
tarihinde” sona erer. 
 
 
 
Adı Soyadı    : 
TC Kimlik No:          Merkez Müdürü 
 

İmza
:  

                                                                                 İmza: 
 
 
 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula

