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KAPSAM GENİŞLETME ÖN SÖZLEŞMESİ 

Taraflar 

Madde 1 - (1) İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kapsam genişletme ön 

sözleşmesi kapsam belgesinden oluşan kapsam genişletme ön sözleşmesinin tarafları bu sözleşmede 

Kurum olarak anılan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kuruluş olarak anılan ve Kurum 

Yönetim Kurulunun …/…/201..  tarihli ve …/… sayılı kararı doğrultusunda YB00XX yetkilendirme 

koduyla yetkilendirilen …Kuruluş Adı (Kuruluşun Kısaltması)…’dir. 

 

Kurum : Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Adres  : Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No: 12 Balgat-Çankaya/ANKARA  

Telefon  : +90 312 428 72 08 Faks: +90 312 428 72 07   

E-posta  : sbd@myk.gov.tr  

 

Kuruluş : …………………… 

Adres : ……………….. 

Telefon :+90 ………………          Faks: +90 ……………..                                    

E-posta :  

 

Konu 

Madde 2 - (1) İşbu sözleşmenin konusu 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 

doğrultusunda bu sözleşmenin 4 üncü maddesinde belirtilen kapsamda tarafların görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesinden ibarettir. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu sözleşmede yer alan; 

 

a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuran ve yeterliliğe giriş 

şartlarını taşıyan kişiyi, 

b) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği 

ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumları tarafından belgelendirme 

kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre 

değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, 

c) Kanun: 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu, 

ç) Kapsam Belgesi: İşbu sözleşmenin ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 

olan, içeriğinde sözleşme kapsamındaki ulusal yeterliliklerin yer aldığı kapsam genişletme 

ön sözleşmesi kapsam belgesini, 

d) Mevzuat: Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve 

Belgelendirme Yönetmeliği ve Kurum tarafından yayımlanan tebliğ, genelge, usul ve 

esaslar vb. dokümanları, 

e) Sertifika: Akreditasyon Kurumu tarafından Kuruluşa yapılacak akreditasyon denetiminde 

ve temsili sınavlarda kullanılmak üzere Kuruluş tarafından hazırlanmış, içeriğinde ulusal 

yeterliliklere ilişkin bilgilerin yer aldığı ancak Kurum marka ve logosunun kullanılmadığı 

ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine kullanılamayacağının açıkça ifade edildiği 

belgeyi, 

f) Sınav: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 
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Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, adayların ulusal yeterliliklere 

göre bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi için personel belgelendirme 

kuruluşları tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan ölçme ve 

değerlendirme işlemini,  

g) Yönetmelik: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve 

Belgelendirme Yönetmeliğini, 

 

ifade eder.   

 

(2) Tanımlanmayan diğer ifadeler için bu maddenin (c) ve (g) bentlerinde belirtilen Kanun ve 

Yönetmelikteki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir. 

 

Kapsam 

Madde 4 - (1) İşbu sözleşme, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesi 

uyarınca, Kuruluşun akreditasyon süreciyle sınırlı kalmak kaydıyla, kapsam belgesinde yer alan ulusal 

yeterliliklere atıf yaparak sınav ve belgelendirme yapabilmesine ilişkin hususları düzenlemektedir. 

 

Kuruluşun Yükümlülükleri 

Madde 5 - (1) Kuruluşun yükümlülükleri şunlardır; 

 

a) Bu sözleşmeye konu faaliyetlerini mevzuat, sözleşme ve ulusal yeterlilik esasları ile Kurum 

tarafından yayımlanan rehber, kılavuz, talimat, vb. dokümanlara uygun olarak 

gerçekleştirmek, 

b) Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde işbu sözleşme kapsamındaki ulusal yeterliliklerde 

Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu izlenimine sebep 

olabilecek yazılı veya sözlü herhangi bir beyan, ima veya davranışta bulunmamak, 

c) İşbu sözleşme kapsamındaki ulusal yeterlilik(ler)de Kurum tarafından yetkilendirilinceye 

kadarki süreçte, söz konusu ulusal yeterlilik(ler)le ilgili sınav gereçlerinde ve sertifikalarda 

Kurumun adını, logosunu ve MYK Markasını kullanmamak, 

ç) İşbu sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen 

kuruluşlardan birine akreditasyon başvurusunda bulunmak, 

d) Akreditasyon başvurusundan ve akreditasyonun tamamlanmasından itibaren 10 (on) gün 

içerisinde Kuruma bilgi vermek, 

e) Akreditasyon kapsamının genişletilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Kuruma kapsam 

genişletme başvurusu yapmak, 

f) Bu sözleşmeye konu iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri istenmesi halinde Kuruma 

iletmek, 

g) Bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. 

 

Kurumun Yükümlülükleri 

Madde 6 - (1) Kurumun yükümlülükleri şunlardır; 

 

a) Mevzuatta yapılan değişiklikleri zamanında Kuruluşa bildirmek, 

b) İlgili Kurum görevlilerinin dışındaki kişilerin, Kuruluş tarafından Kuruma iletilen ve gizli 

olduğu bildirilen bilgi, belge ve dokümanlara erişimine yasal yükümlülükler haricinde izin 

vermemek,  

c) Akreditasyon kapsamının genişletilmesinden sonra Kuruluşun kapsam genişletme 
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başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içinde incelemek ve 

Kuruluşu bilgilendirmek, 

ç) Bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek. 

 

Sözleşme Kapsamında Değişiklik 

Madde 7 - (1) Kuruluş işbu sözleşme yürürlüğe girdikten sonra sözleşme kapsamı dışında bulunan 

ulusal yeterlilik(ler)in sözleşme kapsamına eklenmesi için Kuruma başvuru yapabilir.  

 

(2) Kurumun başvuruyu uygun bulması halinde yeni bir sözleşme yapmaya gerek kalmaksızın 

sözleşme ekinde yer alan kapsam belgesi güncellenir ve Kuruluşa iletilir.  

 

(3) Kapsam genişletme başvurusunu Kuruma ilettikten sonra sözleşme kapsamını genişletmek isteyen 

Kuruluşun yeni bir kapsam genişletme ön başvurusu yapması gerekir. 

 

(4) Sözleşme süresinin uzatılması durumunda, verilen ek süre içerinde yapılan sözleşmenin 

kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin başvuru yeni bir kapsam genişletme ön başvurusu olarak 

değerlendirilir. 

 

(5) Mevzuat değişiklikleri saklı kalmak üzere, tarafların mutabakatıyla işbu sözleşmede değişiklik 

yapılabilir. 

 

Kapsam Genişletme Başvurusu, Denetim ve Yetkilendirme 

Madde 8 - (1) Akreditasyon kapsamını genişleten Kuruluş, Kuruma kapsam genişletme başvurusu 

yapar. Kapsam genişletme başvurusu uygun bulunan Kuruluşta yerinde denetim gerçekleştirilir. 

Denetim neticesinde Kuruluşun kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmesinin 

uygun olduğuna kanaat getirilmesi halinde Kuruluş, söz konusu ulusal yeterlilik(ler)de sınav ve 

belgelendirme yapmak üzere Kurum tarafından yetkilendirilir.  

 

(2) Kuruluşun işbu sözleşme kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

Kurum tarafından yetkilendirilmesi halinde yeni bir yetkilendirme sözleşmesi imzalanmasına gerek 

kalmaksızın yetkilendirme sözleşmesi kapsam belgesi güncellenerek kuruluşa iletilir. 

 

Sözleşmenin İptali ve Sona Ermesi 

Madde 9 - (1) Kuruluşun sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranması halinde mevzuat hükümleri 

ve genel hükümler uyarınca sözleşmeyi iptal etme yetkisi Kuruma aittir. 

 

(2) Kuruluşun; 

 

a) Başvurusunun işlemden kaldırılmasını talep etmesi, 

b) Kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerin tamamında Kurum tarafından 

yetkilendirilmesi, 

c) Kuruluşun yetkilendirme sözleşmesinin sona ermesi 

 

hâlinde sözleşme kendiliğinden sona erer. 

 

Süre  

Madde 10 - (1) İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. Kuruluşun talebi 
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halinde bu süre, Kuruluşun akreditasyon kapsamını genişletme süreci göz önüne alınarak her biri        

6 (altı) ayı geçmemek üzere en fazla iki defa uzatılabilir.  

 

Tebligat  

Madde 11 - (1) Tebligata İlişkin Hususlar: 

 

a) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligata esastır. Adres değişiklikleri 

ivedilikle karşı tarafa bildirilir. Adresini değiştiren tarafın yeni adresini bildirmemesi 

halinde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

b) Taraflar arasında etkin ve hızlı bir iş birliğinin yürütülmesi için taraflar, resmî evrak 

niteliğindeki yazı ve belgelerin aslının daha sonra karşı tarafa gönderilmesi koşulu ile faks 

veya elektronik posta ile bildirimde bulunabilirler. 

 

Uyuşmazlıkların Çözümü 

Madde 12 - (1) İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri, icra 

daireleri ve hakem heyetleri yetkilidir. 

 

Yürürlük  

Madde 13 - (1) İşbu sözleşme, temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanır. Kurum tarafından 

imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 14 - (1) İşbu sözleşme 14 (on dört) maddeden ibaret olup iki nüsha halinde hazırlanarak 

…/…/201.. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. 

 

 

 

 

 

       Kuruluş Adı                  Mesleki Yeterlilik Kurumu 
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Ek 

 

KAPSAM GENİŞLETME ÖN SÖZLEŞMESİ KAPSAM BELGESİ* 

 (Revizyon No.:00) 

 

Kuruluş Adı 

 

 

Sıra Ulusal Yeterlilik Revizyon 

No. 
Ulusal Yeterlilik 

Birimleri 

Sözleşme 

Kapsamına 

Eklenme Tarihi 

1 Ulusal Yeterlilik Kodu - Adı - Seviyesi  

  

  

  

2 Ulusal Yeterlilik Kodu - Adı - Seviyesi  

  

  

  

3 Ulusal Yeterlilik Kodu - Adı - Seviyesi  

  

  

  

 
*İşbu kapsam genişletme ön sözleşmesi kapsam belgesi, MYK ile ...Kuruluş Adı.. arasında imzalanan …./…./201.. 

tarihli kapsam genişletme ön sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme kapsamında değişiklik olması 

halinde yeni bir sözleşme yapmaya gerek kalmaksızın kapsam belgesi güncellenerek Kuruluşa iletilir. 

 

 
Kapsam Sonu 

 

 

…/…/201.. 

 

 

 

Mehmet ORDUKAYA 

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı 

 


