
Elektronik Başvuru Formu

İlk Başvuru Tekrar Başvuru Yeniden Belgelendirme Birim Birleştirme
TALEP EDİLEN BELGE : KUYUMCU (PERAKENDE) SEVİYE 4 21UY0441-4
Talep Edilen Birimler ve Sınav Türleri:

21UY0441-4/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma,
Kalite ve İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi

21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış
Uygulamaları

   21UY0441-4/B1 Mücevher Takı Alış-Satış
Uygulamaları

  Adı - Soyadı : TC Kimlik No/Pasaport No :
  Doğum Tarihi : Uyruğu : TC Diğer
  Cinsiyet : Erkek  Kadın Eğitim :
  Cep Telefonu : Çalıştığı Şirket :
  E-Posta : Çalışma Durumu :
  İletişim Adresi : İşyeri Adresi :
Fiziksel engeliniz var mı?   Evet Hayır Açıklama:

(Fiziksel bir engeliniz varsa açıklayınız. Kuruluş gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinden sağlık raporu talep edebilir.)

SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ İÇİN BELGELENDİRME TAAHHÜDÜ:

• Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

• Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri,
sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, TOBB MEYBEM’den geri talep etmeyeceğimi
taahhüt ederim.

• İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını TOBB MEYBEM’e ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya
başvurmuş sayılacağımı kabul ediyorum.

• Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu’na
(TÜRKAK) iletileceğini kabul ediyorum.

• Başvuru esnasında TOBB MEYBEM’e verdiğim her türlü bilginin yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş
ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili TOBB MEYBEM tarafından bilgilendirileceğimi onaylıyorum

• Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli
sınav teşebbüslerine (bireysel veya toplu kopya çekmek, çekilmesine imkan sağlamak) katılmayacağımı, başka bir
adayın yerine sınava girmeyeceğimi, kendi yerime başkasının sınava girmesini sağlamayacağımı, belge almaya hak
kazanmama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı bilgi, beyan veya kayıt sunmayacağımı taahhüt ediyorum. Aksi takdirde,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 2019/1 sayılı Genelge doğrultusunda TOBB MEYBEM tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na
suç duyurusunda bulunularak, gerekli yaptırımların uygulanacağını kabul ediyorum.

• TOBB MEYBEM’e ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
yönetmelik ve mevzuatlarına uygun davranacağımı, TOBB MEYBEM’in süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini,
belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda TOBB MEYBEM tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesinin nihai karar
merci olduğunu kabul ediyorum.

• İlk sınav hakkında başarısız olan adaylara mesleki yeterlilik sınavı açıldığında TOBB MEYBEM toplu SMS sistemi
üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilerek sınava davet edilir. SMS ile katılım bilgisi teyidi istenen adaylar, bu bildirime
olumsuz dönüş yapmamasına rağmen sınava katılmaması halinde bir ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılarak sınav
listesinden çıkarılmaz. Sınava girdiğim tarihten itibaren 1 yıl içinde ücretsiz sınav hakkımı kullanmak üzere TOBB
MEYBEM tarafından açılan sınav bildirimlerine cevap vermemem ve/veya bu sınavlara mazeretsiz olarak katılmamam
halinde ücretsiz sınav hakkımın tükenmiş/yanmış sayılacağını, ücret iadesi talep hakkını kaybedeceğimi bildiğimi kabul
ve beyan ederim.

• İlan edilmiş sınav saatinden en geç 15 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava
alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade
edilmeyeceğini kabul ediyorum.

• Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onaylıyorum.
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• Almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının TOBB MEYBEM’e ait olduğunu, gerekli görülmesi
halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini kabul ediyorum.

• Sınav öncesinde imzalayacağım “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”nin, yapılan sınav sonucunda MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığım takdirde geçerli olacağını ve TOBB MEYBEM tarafından imzalanıp, bir
nüshasının tarafıma gönderileceğini kabul ediyorum.

• Alacağım sınav ve belgelendirme hizmetinin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK denetimlerine tabi olduğunu,
TÜRKAK ve MYK’nın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda sınav ve belgelendirme hizmetinin incelenmesi amacıyla
tarafımı ziyaret edebileceğini ve bu hizmet kapsamında verdiğim bilgileri TOBB MEYBEM’den isteyebileceğini biliyor ve
kabul ediyorum.

• Sınavın başlangıcından, sınav sahasını terk edinceye kadar olan süreçte, TOBB MEYBEM tarafından bildirilen İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) kurallarına tamamen uyacağımı, verilen Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) eksiksiz olarak
kullanacağımı taahhüt ediyor, aksi takdirde TOBB MEYBEM tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceğini biliyorum.

• Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip koronavirüs teşhisi
konulması halinde Kuruluşumuza bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı beyan
ederim.

• Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde TOBB MEYBEM hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Tarih ....../....../20.....

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI:

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Tarafıma [http://www.meybem.com.tr/userfiles/files/aydinlatmametni.pdf] linkinde sunulmuş olan, okuduğumu ve
anladığımı kabul ve beyan ettiğim detaylı Aydınlatma Metni ile iş bu açık rıza beyanı kapsamında;

Aşağıda yer alan kişisel verilerimin aramızdaki ilişki kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından yetkilendirilen Kuruluşumuz TOBB MEYBEM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki
esaslar çerçevesinde kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza veriyorum.

Detaylı aydınlatma metninin tamamını okuduğumu ve TOBB MEYBEM’in şahsımdan talep edeceği kişisel veriler ve bu
verilerin toplanma yöntemleri; şahsımla ilgili olup saklayacağı/kaydedeceği kişisel veriler ve şahsımla ilgili olup üçüncü
kişi/kurumlara aktaracağı kişisel veriler; tüm işlenme vasıtalarına ilişkin olarak işlenme amaçları ve tüm aktarımlara
ilişkin olarak aktarım amaçları; ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğum
haklar ile ilgili olarak TOBB MEYBEM tarafından aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad:_______________

Tarih: _______________

İmza:_________________

 

 

• Aşağıda imzalayacağım beyanın, devlet teşvikinden yararlanmam halinde, geçerli olacağını kabul
ediyorum.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMINA GİREN MESLEKLERE İLİŞKİN KİŞİSEL BEYAN

1. Merkezinizde sınava gireceğim mesleğin,  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğer'de belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren meslekler içerisinde
olduğunu,

2. Sınava ilk girişimde başarısız olduğum takdirde, başarısız olduğum birimlerden 2 defa daha ücretsiz sınava giriş
hakkına sahip olduğumu,
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3. Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istediğimi, bu teşvikten
sadece bir kez faydalanabileceğimi ve daha önce faydalanmadığımı,

4. Sınav birimlerine yönelik yatırdığım sınav ücretlerinin, başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığım
takdirde iadesinin yapılacağını, ancak ücretsiz sınav haklarımı kullanıp başarılı olduğum durumda ücretin tarafıma iade
edileceğini,

5. Ücretsiz sınav haklarımı kullanıp başarısız olduğum takdirde, sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanması desteğinden yararlanamayacağımı,

6. Personel belgelendirme başvuru formunuzda ve başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontta bulunan bilgilerin (ad,
soyad, TC kimlik numarası, sınava girilen ulusal yeterlilik bilgisi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve IBAN
numarası) bana ait olup doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda sınav ve belge ücretlerinin
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamayacağımı

kabul ve beyan ediyorum.

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:

TAAHHÜDÜMÜZ (TOBB MEYBEM)
İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Ancak, belirtilen saatten
önce Gözetmene-Değerlendiriciye bilgi verilmesi ve sınava katılmayacak adayın merkeze bildirilmesi
durumunda sınavdan bir saat öncesine kadar aday listelerden çıkartılabilir ve/veya yeni aday eklenebilir. Aday
sınava gelememe gerekçesini raporlayabildiği durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb.), İşletme Müdürü
ve/veya Genel Müdür’ün değerlendirmelerinin ardından, ilk sınav hakkını bir sonraki sınavda kullanabilir. Bu
durumlar dışında bildirim yapılmamış ise ücret iadesi yapılmaz.
Adaya teşvik kapsamında, başarısız olduğu birimden 1 yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden iki defa sınava
girme hakkı verilir. Başarısız olan adaylar yazılım üzerinden sınav tarihlerini takip ederek ilgili sınavlara başvuru
yapmaktan kendileri sorumludur.
Sınav sonuçları https://meybem.voc-tester.com/giris adresinde “Aday Girişi” sayfası üzerinden “Sınav Sonucu
Sorgulama “ bölümünde ilan edilir.
Gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde sınavlar, Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından iptal edilebilir. Sınavların iptal
edilmesi durumunda, adaylar ücretsiz olarak hak kaybına uğramadan tekrar sınava alınır.

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM BAŞVURUYU ALAN TOBB MEYBEM PERSONELİ TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR!

(LÜTFEN DOLDURMAYINIZ)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi   Evet Hayır

2 adet fotoğraf   Evet Hayır

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu   Evet Hayır

Başvuru Onayı Kabul Ret Ad Soyad:
İmza:
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BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. TOBB  MEYBEM  Mesleki  Yeterlilik  ve  Belgelendirme  Merkezleri  A.Ş.  (Bundan

böyle TOBB MEYBEM olarak anılacaktır)

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleler C Kule
Kat:15   Çankaya/Ankara

Vergi Dairesi/No: Maltepe V.D./ 6200590302

1.2.  : ……………………………………………………………………………………….
(Bundan böyle BELGE SAHİBİ olarak anılacaktır)

 : ……………………………………………………………………………………….

 : …………………………………………………………

 : …………………………………………………………..

2. KAPSAM

İşbu sözleşme, TOBB MEYBEM ile belgelendirme sınavlarında belirtilen ölçütleri başarı ile
gerçekleştirerek  mesleki  yeterlilik  belgesi  almaya hak kazanan BELGE SAHİBİ arasında,
belgenin  geçerliliği  süresince  uyması  gereken  logo/marka  ve  belgenin  kullanım  kural  ve
şartlarını kapsamaktadır.

3. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Belge Kullanım Şartları
3.1.1. Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine ve

belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.
3.1.2. Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması

durumunda TOBB MEYBEM’ e bildirimde bulunması zorunludur. 
3.1.3. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler  sadece belge sahipleri

için geçerlidir.  Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel
kişilik  tarafından  kullanılamaz.  Belge  sahibi  hiçbir  surette  belgesini  başkasına
devredemez,  kullandıramaz  Belge,  belge  sahibi  kişi  tarafından  belgenin  geçerliliği
devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

3.1.4. Belge  Sahibi,  belgelendirmeye  ilişkin  olarak  TOBB  MEYBEM’  i  yanıltıcı  veya
yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunamaz.

3.1.5. Belge sahibi, belgeyi amacı dışında ve yanıltıcı şekilde kullanamaz.
3.1.6. Belge,  belge  sahibi  tarafından  ilgili  alanda  yeterliliğini  göstermek  amacıyla  dergi,

kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir
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3.1.7. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki
ifadelerin  net  bir  şekilde  okunması  sağlanmalıdır.  Belge,  kişinin  belgelendirme
kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir

3.1.8. Belge,  başvurusu  yapılan  ve  onaylanan  kapsam  dışında  kullanılamaz.  Aksi  tespit
edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam
eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

3.1.9. Belge  TOBB  MEYBEM’  in  mülkiyetinde  olup,  belgelendirme  prosedürlerine
uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli  olduğu süre içerisinde belge sahibi belgeyi
kullanım hakkına sahiptir. 

3.1.10. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının
değiştirilmesi,  belgenin  askıya  alınması/iptali  ve  yeniden  belgelendirme  dâhil  tüm
süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları TOBB MEYBEM’ in web sayfasından ve kişisel
hesaplarından  izlemek  ve  gereklerini  belirtilen  süreler  içinde  yerine  getirmek
zorundadır.  Belge sahibinin gerekli  duyuru ve uyarıları  takip etmemesi,  yapılan bu
duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.1.11. Belge  sahibi,  belgelendirme  şartlarını  yerine  getirmeye  devam  ettirme  yeteneğini
etkileyebilecek durumlarda, TOBB MEYBEM’ i gecikmeksizin bilgilendirecektir.

3.1.12. Bir şüphe durumunda, mesleği yapmayı engelleyen bir sağlık problemi olması halinde,
meslekten  ihraç  edilme  veya  uyarı  alınması  halinde  belge,  bağımsız  bir  kurul
tarafından değerlendirilecektir. Belge sahibi kurulun kararlarına uymakla yükümlüdür.

3.1.13. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir.  Belge sahibi
belge  süresinin  sona  ermesi,  askıya  alınması  veya  iptal  edilmesi  halinde  belge
kullanımını  durduracak ve TOBB MEYBEM tarafından ilan edilen yönteme uygun
şekilde en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir.

3.1.14. Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için
TOBB  MEYBEM  tarafından  belirtilen  yeniden  belgelendirme  gereklerini  yerine
getirecektir.

3.1.15. Belge  sahibi,  belgelendirme  programında  ilave  bir  değerlendirme  gerektirecek  bir
değişiklik  yapıldığında  bu  değerlendirme  şartlarını  yerine  getirmeyi  ve  uymayı
peşinen kabul eder.

3.1.16. Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru
ve zamanında  bildirmekle  yükümlüdür.  Konu ile  ilgili  herhangi  bir  yalan  beyanda
bulunamaz  veya  buna olanak  tanımaz.  Yalan  beyanda bulunulması  halinde  TOBB
MEYBEM belge ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

3.1.17. Belge  sahibi,  belgesini  TOBB  MEYBEM’  in  itibarına  zarar  verecek  şekilde
kullanamaz.

3.1.18. Belge  sahibi,  belge  üzerinde  herhangi  bir  değişiklik  yapamaz.  Belgenin  üzerinde
herhangi  bir  yırtılma,  anlaşılmasını  engelleyecek tahribat  vb.  olması  halinde,  belge
sahibi  belgenin  kullanımına  son  verir  ve  belgenin  yenilenmesi  için  TOBB
MEYBEM’e eski belge ile birlikte başvuruda bulunur.

3.1.19. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti  yapılmamış, askıya alınmış ve belgesi iptale
düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini
TOBB  MEYBEM’  e  teslim  etmek  zorundadır.  TOBB  MEYBEM,  bu  durumlarda
teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan,
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yanıltıcı  beyan,  ceza,  tazminat  vb.  gibi  hiçbir  sorumluluk  ve  yükümlülük  sahibi
değildir.

3.1.20. Belge  sahibi,  TOBB  MEYBEM  tarafından  bu  sözleşme  içeriğinde/şartlarında
yapılabilecek değişikliklere uyacağını peşinen kabul eder.

3.1.21. Belge  sahibi  veya  çalıştıkları  kuruluş,  belgenin  geçerliliği  devam  ettiği  sürece  bu
sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

3.1.22. Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin
askıya alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul eder.

3.1.23. Belge  sahibinin,  10UY002-3  Makine  Bakımcı  Seviye  3  ve  10UY002-4  Makine
Bakımcı Seviye 4 mesleklerinde belge almaya hak kazanması halinde, belge geçerlilik
süresi içerisinde (5 yıl) mesleğe 24 aydan daha fazla ara vermesi durumunda, TOBB
MEYBEM’ i bilgilendireceğini ve belgenin geçerliliğini yitireceğini kabul eder.

3.2.        Logo/Marka Kullanım Şartları
3.2.1. Belge  sahibi  ve  çalıştıkları  kuruluşlar,  TOBB  MEYBEM  logo/markasının

kullanımında  TOBB  MEYBEM’  in  ilgili  prosedürlerine,  TÜRKAK  ve  MYK’nın
logo/marka  kullanım esaslarıyla  ilgili  kılavuz  ve dokümanlarında  belirtilen  usul  ve
esaslara uymakla yükümlüdür.

3.2.2. 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.

3.2.3. Belge  üzerindeki  logo/marka  sadece  belge kapsamı dâhilindeki  faaliyet  alanlarında
kullanılabilir.

3.2.4. Logo/markaların  kullanıldığı  tüm  yerlerde,  logo/markaların  ürüne/hizmete  ait
olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile
birlikte) belirtilir.

3.2.5. Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir.
3.2.6. Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun

logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
3.2.7. Belge  sahibinin  belge  süresinin  sona  ermesi,  askıya  alınması  veya  iptal  edilmesi

halinde belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durduracaktır.
Durdurulmaması  halinde,  TOBB MEYBEM’ in,  doğacak herhangi  bir  problemden,
cezadan,  tazminattan  vb.  hiçbir  olumsuz  durumdan  dolayı  sorumluluğu
bulunmamaktadır.

3.2.8. TOBB MEYBEM logo/markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel
bilgiler TOBB MEYBEM’ in web sitesinden temin edilmelidir.

3.2.9. Logo/markaların  ve  belgenin  sözleşme  şartlarına  uygun  olmayan,  izin  verilenden
farklı  şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda TOBB MEYBEM
bunu uygunsuzluk olarak kabul  edip belge sahibine yazılı  olarak bildirir.  Konu ile
ilgili  faaliyetlerin  başlatılmaması  durumunda  TOBB  MEYBEM  her  türlü  yasal
hakkını saklı tutar.
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4. MEYBEM’İN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

TOBB MEYBEM,

4.1. Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır.
4.2. Sınav  ve  belgelendirme  süreçleriyle  ilgili  tüm  itiraz  veya  şikâyetlerin  tarafsız  bir

şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde
kamunun erişimine sunacaktır.

4.3. 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. Alınan  belgelerin  geçerliliği  boyunca;  gözetim,  belge  kapsamının  değiştirilmesi,
belgenin  askıya  alınması/iptali,  yeniden  belgelendirme  ve  belgelendirme  programı
şartlarındaki  değişiklikler,  web  sitesinden  (www.meybem.com.tr)  yazılı  olarak
yayınlanarak belge sahibine bildirecektir.

4.6. Belge  sahibinin  yeni  şartları  uygulayabilmesi  için  mevzuat  hükümlerine  aykırı
olmamak  ve  haksız  bir  rekabet  ortamı  yaratmamak  kaydıyla  uygun  bir  geçiş  süresi
tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir.

4.7. Mesleki  Yeterlilik  Kurumu’nun  (MYK)  ilgili  mevzuatına  göre  MYK’ya  gerekli
bildirimleri yapacaktır.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar  bu sözleşmenin  uygulanmasından kaynaklanan her  türlü anlaşmazlıkları  öncelikle
kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Ankara mahkemeleri yetkili olacaktır.

5  (beş)  maddeden  oluşan  bu  sözleşme  taraflar  arasında   :  tarihinde  2  (iki)  nüsha  olarak
hazırlanmış, imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

BELGE SAHİBİ TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. : – İmza
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