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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK 
Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu 

seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunun Adı: 

Dosya Numarası : YB-…. 

Değişikliğin Yapıldığı/Yapılacağı Tarih : …./…./…. 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) Hakkında Bilgiler* 

YBK’nin Değişiklik Olmadan Önceki Bilgileri 

Değişiklik Var mı? : Evet: ☐ Hayır: ☐ Kısmen: ☐ 

Dosya Numarası: YB-…. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..…….......... 

…….………………………………………………………….…………………………………………………………….…. 

Kuruluşun Unvanı: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Şehir: ………………………………..…… Posta Kodu: …………….……………… Ülke : ……….…………………..…………. 

Telefon (Alan Kodu dahil) : ………………………………...... Faks: …………............................. 

E-mail: …………………………………............................ İnternet Adresi: .................................................................................... 

Vergi Dairesi: .............................................. Vergi No:……………………………………… 

KEP ADRESİ: …………………………………............................ 

YBK’nin Güncellenmiş/Güncellenecek Bilgileri 

(Sadece değişiklik olan bölümler doldurulacaktır.) 

Dosya Numarası: YB-…. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..…….......... 

…….………………………………………………………….…………………………………………………………….…. 

 Kuruluşun Unvanı: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Şehir: ………………………………..…… Posta Kodu: …………….……………… Ülke : ……….…………………..…………. 

Telefon ( Alan Kodu dahil ) : ………………………………...... Faks: …………............................. 

E-mail: ………………………………….........................  İnternet Adresi:................................................................................ 

Vergi Dairesi: .............................................. Vergi No:……………………………………… 

KEP ADRESİ: …………………………………............................ 
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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe 
bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

 

YBK Güncel Bilgileri Değişiklik Varsa Doldurunuz(Eski yasal sahibi, imza yetkilisi vb.) 

Değişiklik Var mı? : Evet:☐ Hayır: ☐ 

Kuruluşun Yasal Sahibi: 

 

Adı: 

Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No: 

Hisse Oranı (Varsa): 
 Birden fazla yasal sahibin bulunması durumunda her bir kişi için bu bilgiler 

doldurulmalıdır.

 Kuruluşun yasal sahibinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin adı, 

adresi ve vergi kimlik numarası bildirilmelidir.

 

Kuruluşun Yasal Sahibi: 

 

Adı: 

Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No: 

Hisse Oranı (Varsa): 
 Birden fazla yasal sahibin bulunması durumunda her bir kişi için bu bilgiler 

doldurulmalıdır.

 Kuruluşun yasal sahibinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin adı, 

adresi ve vergi kimlik numarası bildirilmelidir.

Değişiklik Var mı? : Evet: ☐ Hayır: ☐  

Kuruluşu temsile yetkili kişi: Kuruluşu temsile yetkili kişi: 

Adı: 

Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No: 
 İmzaya yetkili birden fazla kişi varsa her bir kişi için bu bilgiler doldurulacaktır. 

Adı: 

Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No: 

 İmzaya yetkili birden fazla kişi varsa her bir kişi için bu bilgiler doldurulacaktır. 

Değişiklik Var mı? : Evet: ☐ Hayır: ☐   

Kuruluşun Yasal Statüsü: 

Kamu Kuruluşu ☐ Anonim Şirket ☐ 
Vakıf ☐ Limited Şirket ☐ 
Dernek ☐ Diğer:……………. ☐ 
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu: ☐ 

Kuruluşun Yasal Statüsü: 

Kamu Kuruluşu ☐  Anonim Şirket 

Vakıf ☐ Limited Şirket 

Dernek ☐ Diğer:……………. 

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu: 

 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe 
bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

 

Kuruluşunuzda Personel (Yönetici, Kalite Yönetim Temsilcisi, Karar Verici/İç Doğrulayıcı/Değerlendirici), değişikliği var mı? Evet: ☐ Hayır: ☐ 

(Cevabınız evet ise “Personel, Altyapı Değişikliği Bildirim Formu” nu doldurup bu forma ekleyerek gönderiniz.) 

 

Belirtmek İstediğiniz Diğer Hususlar (Varsa): 
 

Kuruluşunuzda Altyapı (MYK Web Portalde Onaylı Sürekli Sınav Merkezi, Kuruluş Ofisi) değişikliği var mı? Evet: ☐ Hayır: ☐ 

(Cevabınız evet ise “Personel, Altyapı Değişikliği Bildirim Formu” nu doldurup bu forma ekleyerek gönderiniz.) 

 

 

Belirtmek İstediğiniz Diğer Hususlar (Varsa): 
 

 

MYK Mevzuatını ve kurallarını okuduğumuzu, anladığımızı, aynı zamanda işbu form ve ekinde ilettiğimiz dokümanların doğruluğunu taahhüt ederiz. 

Tarih : .................................. 

 
Yetkili Adı Soyadı ve İmzası : .................................................................................... 
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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe 
bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

 EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

Durum Eklenecek Belgeler Yetkilendirme Durumu 

☐ 1.A 
Kuruluşun bağlı olduğu tüzel kişiliğin 

yapısında meydana gelen değişiklik 

sonucu tüzel kişiliğin ortadan kalktığı 

ve yeni tüzel kişiliğin MYK’ye karşı 

sorumlulukları kabul ettiği 

durumlarda 

(Örnek: Aynı çatı örgüt altındaki iki 

iktisadi işletmeden birinin diğerine 

devredilmesi) 

•Tüzel kişiliğin yapısında değişiklik meydana getiren 
sözleşme (devir sözleşmesi vb.) 

•Devir tarihi itibari ile MYK’ye olan mali yükümlülüklerin yerine 

getirildiğine dair beyan 

•Eski tüzel kişiliğe ait mali yükümlülükleri yerine getireceğini gösteren 

taahhüt 

•Değişikliğe dair ticari sicil kaydı 

•Yeni tüzel kişilik tarafından imzalanan “Yetkilendirme Sözleşmesi” 

•Yeni tüzel kişiliğin eski tüzel kişiliğin faaliyetlerinden müşterilerine 

ve MYK’ye karşı sorumlulukları kabul ettiğine dair beyan 

• Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza yetkisini 

gösteren yasal dokümanlar. 

• Aynı yetki numarası ile yetki devam edebilir. Bu durumda yeni 
tüzel kişilik için yetki belgesi düzenlenebilir. 

• MYK web sayfasında yeni tüzel kişiliğin yetkisi ilan edilene dek 

devri yapılacak YBK’nin faaliyetleri durdurulur ve sınav durdurma 

uygulanır. 

☐ 1.B 
Kuruluşun bağlı olduğu tüzel kişiliğin 

yapısında meydana gelen değişiklik 

sonucu tüzel kişiliğin ortadan kalktığı 

durumlarda yeni tüzel kişiliğin 

müşterilerine ve MYK’ye karşı 

sorumlulukları kabul etmediği 

durumlarda 

•Eski tüzel kişilik tarafından muhtemel değişiklikten 1 ay önce yetkinin 
kaldırılması yönünde talep yazısı 

• Tüzel kişiliği ortadan kalkan kuruluşun yetkisi kaldırılır. 

☐ 1.C 
Kuruluşun bağlı olduğu tüzel 

kişilik(A),  ilgili  uygunluk 

değerlendirme alanında tüm personel, 

sistem, donanım vs. altyapısını başka 

bir tüzel kişiliğe(B) 

satması/devretmesi durumunda 

•Tüzel Kişiliğin yapısında değişiklik meydana getiren sözleşme (devir 

sözleşmesi vb.) 

• Devir tarihi itibari ile MYK’ye olan mali yükümlülüklerin yerine 

getirildiğine dair beyan 

•Eski tüzel kişiliğe ait mali yükümlülükleri yerine getireceğini gösteren 

taahhüt 

•Yeni tüzel kişilik tarafından imzalanan “Yetkilendirme Sözleşmesi” 

•Değişikliğe dair ticari sicil kaydı (varsa) 

•Yeni tüzel kişiliğin (B) eski tüzel kişiliğin (A) faaliyetlerinden 

müşterilerine ve MYK’ye karşı sorumlulukları kabul ettiğine dair beyan 

• Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza yetkisini 

• Devir işleminin MYK’ye beyan edilmesinin ardından (A) tüzel 

kişiliği için sınav durdurma uygulanır. 

• Değişikliğin etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir denetim 

planlanır. 

• Denetim sonuçlanıp sözleşme yenileninceye dek tüzel kişilik 

için sınav durdurma uygulanır. 

• Yeni tüzel kişilik (B) için yetki belgesi düzenlenir. 
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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe 
bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

Durum Eklenecek Belgeler Yetkilendirme Durumu 
gösteren yasal dokümanlar. 

☐ 1.D 
- Tüzel kişilik isminin değişmesi 

(unvan değişikliği) 

- Tüzel Kişilik Türünün değişmesi 
(Limited şirketin anonim şirkete 

dönüşmesi vb.) 

(Kuruluşun personel, sahiplik ve 

altyapısının değişmediği durumda) 

• Değişikliğe dair ticari sicil kaydı 

• Yeni unvan tarafından imzalanan “Yetkilendirme Sözleşmesi” 

• Aynı yetki numarası ile yetki devam eder. 

• Yeni unvana göre yetki belgesi düzenlenir. 

☐ 1.E 
Tüzel Kişilik Ortaklık Yapısının 

Değişmesi (Bir ortağın ayrılması/yeni 

ortak dâhil olması/sahiplik değişmesi) 

• Değişikliğe dair ticari sicil kaydı 

• Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza yetkisini 

gösteren yasal dokümanlar. 

• Aynı yetki numarası ile yetki devam eder. 

☐ 1.F 
Ofis Adresinin Değişmesi 

• Değişikliğe dair ticari sicil kaydı 

• Ofisin dışardan ve içerden görsel tanıtım kartı, ofis planı 

 Arşivin güvenli ve eksiksiz şekilde taşınacağına ilişkin kontrol 

tutanakları ve üst yönetim taahhüdü, 

• Kurum mevzuatına göre taşınılacak yeni ofis değerlendirilir. 

Uygun bulunmayan ofis ortamları için değişiklik onayı verilmez. 

• Yeni adrese göre yetki belgesi düzenlenir. 

☐ 2.A 
Kritik personelde (sınav görevlileri, 

kalite yönetim temsilcisi, yönetici, üst 

yönetici) değişiklik meydana gelmesi 

• Değişen personel(ler)in görev aldığı kapsamların listesi (Hazırlanan 

liste varsa bu kapsamlarda yetkilendirilmiş diğer personelleri de 

göstermelidir. Yeni personeller * ile işaretlenmelidir.) 

• Yerine yeni atanan personel(ler) mevcutsa ilgili alanda yetkinliğini 

gösteren dokümanlar.(Seminer kayıtları, taşınması gereken ölçütlere 

ilişkin kanıtlar vb.) 

• Yönetimsel      fonksiyonda      çalışan      kritik      personellerin 

görevlendirildiğine dair kayıtlar (SGK kaydı, atama yazısı vb.) 

• MYK değerlendirmesi sonucunda; meydana gelen 

değişikliklerin yetkinliği etkilemesi halinde kuruluşun tüm 

kapsamlarda sınav yapma yetkisi durdurulur. Kuruluşun sınav 

durdurma yaptırımı uygulanmasından itibaren 45 gün içerisinde 

gerekli aksiyonları almaması durumunda Kuruluşun yetkilendirme 

şartlarını kaybetmesi nedeniyle yetkisi kısmen/tamamen askıya 

alınabilir. 

• Personel değişikliği nedeniyle askıya alınan YBK ilgili alanda 

yetkin personeli atadığını beyan ettiğinde kapsamların askıdan 

indirilmesi amacıyla denetim planlanır. Bu denetim tüm denetim 

metotlarını (ofis ve/veya tanık denetimini içeren yerinde denetim, 

uzaktan denetim, doküman inceleme vb.) içerebilir. 

•  
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İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe 
bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. (Değişikliğe 

bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

Durum Eklenecek Belgeler Yetkilendirme Durumu 

☐ 2.B 
Altyapı Değişiklikleri 

• Altyapı değişikliklerine ilişkin detaylı bir liste hazırlamalıdır. (Sabit 
sınav merkezi il değişikliği, sınav materyalinde büyük değişiklik vb.) 

• Değişiklik sebebiyle gerçekleştirilen çalışmaların kayıtları 

• MYK değerlendirmesi sonucunda; meydana gelen 

değişikliklerin yetkinliği etkilemesi halinde kuruluşun tüm 

kapsamlarda sınav yapma yetkisi durdurulur. Kuruluşun sınav 

durdurma yaptırımı uygulanmasından itibaren 45 gün içerisinde 

gerekli aksiyonları almaması durumunda Kuruluşun yetkilendirme 

şartlarını kaybetmesi nedeniyle kuruluşun yetkisi kısmen/tamamen 

askıya alınabilir. 

• Altyapı değişikliği nedeniyle askıya alınan YBK ilgili alanda 

altyapı eksikliğini beyan ettiğinde kapsamların askıdan indirilmesi 

amacıyla denetim planlanır. Bu denetim tüm denetim metotlarını 

(ofis ve/veya tanık denetimini içeren yerinde denetim, uzaktan 

denetim, doküman inceleme vb.) içerebilir. 

 

☐ 3.A 

Akreditasyonun, 

devredilen kuruluşa 

aktarılması 

• Akreditasyon Sertifika Eki • Yetki devri yapılması planlanan kuruluşun ilgili kapsamda 

Türk Akreditasyon Kurumunca akreditasyon bilgilerinin aktarımı 

sorgulanır. Bunun için akreditasyon sertifika eki kontrolü 

sağlanabilir. 

 



 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme 

Kuruluşlarının Yapısında Meydana Gelen 

Değişiklikler Bildirim ve İnceleme Formu 

Onay Tarihi  21.12.2022 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi - 

Doküman No SBD.FRM.007 
Sayfa No 7 / 7 

 

İşbu form ekleriyle birlikte mümkünse değişiklik yapılmadan 15 gün önce; mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en  geç 15 gün içerisinde 
MYK Web Portal üzerinden iletilmelidir. Kuruluş yapısında meydana gelen değişikliğe bağlı olarak EK: YBK YAPISAL DEĞİŞİKLİK TABLOSU’nda ilgili 

durumu seçiniz ve seçilen durum için Tabloda belirtilen belgeleri Yapısal Değişiklik Bildirim Formu’nun   eki olarak MYK Web Portal üzerinden iletiniz. 

(Değişikliğe bağlı olarak birden fazla durum seçilebilir.) 

 

 

 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Yapısında Değişiklik Meydana Gelmesi Halinde 

İzlenecek Süreç 

 

1. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yapısında meydana gelen değişikliği Yapısal Değişiklik 

Bildirim Formunu ve bildirim formunun ekinde yer alan YBK Yapısal Değişiklik Tablosunda 

belirlenmiş uygun ekler ile ekte yer alan yazı örneğine uygun bir üst yazı ile elektronik imzalı 

olarak Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına gönderir. 

2. Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yapısal Değişiklik Bildirim Formu ve Eklerini 10 gün 

içerisinde inceleyerek YBK Yapısal Değişiklik Tablosunda tanımlanan iş ve işlemleri başlatır. 

3. YBK Yapısal Değişiklik Tablosunda tanımlanan süreçler tamamlandıktan sonra ilgili 

kuruluşa bilgilendirme yapılır. 

 

Değişiklik ile ilgili Sınav ve Belgelendirme Yetkilisi Görüşü 

(Bu bölüm gerekli ise MYK tarafından doldurulacaktır.) 
Varsa etkilenen kapsamları EK olarak iletiniz. 

 

YBK’nin işbu Form ve Eklerini İletmesinden Sonra Yapılan İşlemler ve Değerlendirmeler: 

(Bu bölüm Sınav ve Belgelendirme Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.) 

Değerlendirmeyi Yapan SBD Yetkilisi: 

 

Adı Soyadı:……………………. Tarih:………………… İmza: 



 

 

 

Sayı: 

Konu:             …/…/202. 

 

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNA 

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 

 

 

Kuruluşumuz YB-XXXX kodu ile …/…/20.. tarihinden bu yana Kurumunuz tarafından 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak görev yapmaktadır. Kuruluşumuzun yapısında meydana gelen 

/ yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Yapısal Değişiklik Bildirim Formu doldurulmuş ve YBK Yapısal 

Değişiklik Tablosunda belirtilen ekler ile birlikte yazımız ekinde sunulmuştur. 

Gerekli incelemelerin yapılarak kuruluşumuz yapısında meydana gelen değişikliklerin onaylanması 

hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

          e-imza  

           YBK Temsil Yetkilisi 

 


