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Taraflar: Bu protokol, Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi (ASO 
2.ve 3 OSB METES) ASO 1. OSB ASORA Ticaret Merkezi Bankalar Bloğu 3. Kat 2 Ayaş Yolu 25. Km. 06935 Ankara (bundan 
sonra ASO 2.ve 3 OSB METES olarak anılacaktır) ile ……………………………..………………. (bundan sonra Belge sahibi olarak 
anılacaktır) belgenin geçerliliği süresince uyması gereken Belgenin Kullanım ve marka/ logo kural ve şartlarını 
kapsamaktadır. 
 
Ulusal Yeterlilik Kodu: ………………………………………  
Ulusal Yeterlilik Adı : …………………………………………  
 

GENEL KURALLAR  
1. Kapsam 
 1.1. Bu sözleşme belge kullanım esaslarını ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yayınlamış olduğu Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ilgili uluslararası standarttaki hususlarda adayın 
uyması gereken kuralları kapsar. 
 1.2. Belgelendirilmiş personel, belge geçerlilik süresince bu sözleşme esaslarına uymakla yükümlüdür.  
 

2. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Belge Kullanım Şartları ;                       
2.1 Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine, esaslarına (Ulusal Yeterliliğin askıya 
alınması, yürürlükten kaldırılması, yeterliliğe göre belgelendirmenin durdurulması, ya da yeterliliğin iptal edilmesi veya 
belgenin kullanımına ilişkin düzenlemelerin değiştirilmesi v.b) ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak 
zorundadır. 
2.2 Belge sahibi, belge kapsamındaki her türlü değişikliği kişisel ve iletişim bilgileri dahil değişikliğin meydana geldiği tarihten 
itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ASO 2. ve 3. OSB METES’e bildirmekle yükümlüdür. Zamanında bildirilmeyen değişiklikten 
kaynaklanan sonuçlardan belge sahibi sorumludur. 
2.3 Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda 
belge sahibi yeni belge düzenlenmesi için ASO 2. ve 3. OSB METES’e başvurur. ASO 2. ve 3. OSB METES, belge sahibinin 
bilgilerini esas alarak yeni belge düzenlenmesini sağlar. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı 
talep edilir. 
2.4 Belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerli olup, belgenin geçerliliği devam 
ettiği müddetçe kullanabilirler.  Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından 
kullanılamaz. Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez,  kullandıramaz.  
2.5 Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, iptal edileceğini peşinen kabul eder. 
2.6 Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik ve tahrifat yapamaz, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez ve 
kullandıramaz. Aksi halde ASO 2.ve 3 OSB METES’in, belgeyi iptal etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 
 

3. Belge Geçerlilik Süresi  
3.1. Belgenin geçerlilik süresinin uzatılmasında Ulusal Yeterliliklerde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Aksi bir hüküm 
belirtilmediği takdirde Yeterlilik Belgesinin düzenlenme tarihi, belgenin yürürlüğe girdiği tarihtir. 
3.2 Belgenin geçerlilik süresi belge düzenleme itibaren 5 (Beş) Yıldır. " 
3.3 Yeniden belgelendirme  ve geçerlilik süresi faaliyetlerinin şartları ve sıklığı, süresi MYK’nın yayınladığı ilgili yeterlilik 
programında tanımlanmıştır. Belge Yenileme ve Geçerlilik süresinin uzatılması işlemi Belgenin geçerlilik  süresinin  sona  
ermesi  ile  başlar. 
3.4 Belge sahibi belgesini yenilemek/geçerlik süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitim tarihinden önceki bir ay  
içerisinde belge yenileme evrakları ile ASO 2. ve 3. OSB METES'e başvuru yapmak zorundadır. 
3.5 ASO 2. ve 3. OSB METES'in bu konuda belge sahiplerine ayrıca bildirimde bulunma veya duyuru yapma sorumluluğu ve 
zorunluluğu yoktur. Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi sonunda gerekli başvuru yapılmaması durumunda Belgeler hükmünü 
kaybederek geçersiz sayılır.   
3.6 Yeterlilik Belgesi Yenileme Başvurusunda  Yeniden Belgelendirme Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Belge 
Yenileme Ücretinin ödendiğine dair Banka Dekont gibi başvuru için gerekli evrakların ASO 2. ve 3. OSB METES'e teslim 
edilmesi gerekmektedir.  Eksik evrak ile başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmez. 
3.7 Yeniden belgelendirme işlemlerine ait güncelleştirilmiş ücret tarifesi ASO 2. ve 3. OSB METES'in internet sitesinde 
yayımlanır. Vazgeçme, sınavlara katılmama gibi sebeplerle ücret iadesi yapılmaz. 
3.8 Bu sözleşme ile belge sahibi, yetkili merciler tarafından getirilen düzenlemeye riayet edeceğini, Belge Geçerlilik 
Süresinin uzatılması veya belge yenileme için ASO 2. ve 3. OSB METES'e yapılacak başvurunun şartlarını kabul eder. 
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3.9 Yasal mevzuatın değişmesi ya da MYK’ nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik 
yapması durumlarında ilk belgelendirme şartlarını oluşturarak yeniden belgelendirme faaliyetini yapar. 
3.10 Belgenin kaybedilmesi halinde ASO 2.ve 3 OSB METES’e başvuruda bulunulmalıdır. 
 

4. ASO 2.ve 3 OSB METES’in Yükümlülükleri 
4.1 Belge sahibinin kişisel bilgi ve belgelerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür,  İlgili kişinin izni olmadan 
üçüncü taraflarla paylaşamaz. 
4.2 Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında “ İtiraz ve Şikayet 
Değerlendirme Prosedürü “ne göre değerlendirilmesini sağlamak ve dokümanları internet sitesinde kamunun erişimine 
sunmakla yükümlüdür. 
4.3  Logo/marka kullanım şartlarını adayların ve belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde web sayfasında duyuracaktır. 
4.4  Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir.  
4.5 Yasal zorunluluklardan dolayı belgeli personele ait gizli bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda, belgeli 
personel konu ile ilgili olarak bilgilendirecektir. 
4.6  Belgelendirme prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli 
olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yayın / revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri 
web sitesinde yayınlanır.  
4.7 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, yeniden belgelendirme ve belgelendirme 
programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden (http://www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes/) yazılı olarak 
yayınlanarak belge sahibine bildirecektir.  
4.8 Sınavların mücbir sebeplerle iptal edilmesi halinde (Dış denetimler  sonucunda sınavların uygun yapılmadığının tespiti 
halinde iptal edilebilecek sınavlar dahil) Belge sahibinin hak kaybına uğratılmaması ve sınavlarının iptal kararından sonra en 
geç 3 ay içerisinde  yeniden yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. 
4.9 Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ilgili mevzuatına göre MYK’ya gerekli bildirimleri yapacaktır.  
4.10 MYK tarafından UMS ve UY’lerde gerçekleştirilen revizyonlara bağlı olarak belgelendirme süreçleri ve kapsamında 
değişiklik yapma hakkına sahip olmakla birlikte belgelendirilen personelin değişikliklerden önceki kazanılmış haklarını 
korumakla  ve yapılan değişiklikleri http://www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes/ adresinde duyurmakta yükümlüdür. 
 

5. Marka /Logo Kullanımı  
5.1. Belge sahibi, Logo/Markaları amacı dışında kullanamaz. 
 
6. Belgenin İptali   
6.1. Belgenin kötüye kullanımı halinde belge iptal edilir. 
6.2. Belgesi iptal edilen kişi, belgesini ASO 2.ve 3 OSB METES’e teslim etmek zorundadır.  
 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  
Belge Sahipleri, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna 
gitmeden önce ASO 2. ve 3. OSB METES’e başvurmayı, gerektiğinde ASO 2. ve 3. OSB METES’in itiraz ve şikâyet süreçlerini 
tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Ankara mahkemelerini 
kabul ederler.Bu sözleşme, belge tesliminden itibaren geçerlidir.  
Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, “Belge Geçerlilik Tarihinde” sona erer.  
 
6(Altı) maddeden oluşan bu sözleşmeyi okudum. Sözleşme hükümlerinin tamamı hakkında bilgi sahibi oldum. Sözleşmede 
tarafımı ilgilendiren tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmek üzere kabul ettiğimi beyan ederim. 
 
 
Adı Soyadı : 
 
TC Kimlik No:        İşletme Müdürü 
 
Teslim Tarihi :               İmza 
 
İmza: 
  

 

  

http://www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes/

