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BELGE SAHİBİNE AİT BİLGİLER 

Adı Soyadı  T.C. Kimlik No  
 

1. TARAFLAR 

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi, bundan sonra Bİİ Belgelendirme olarak ifade 

edilecektir. Bİİ Belgelendirme tarafından ilgili ulusal yeterlilik baz alınarak yapılan teorik ve 

performans sınavlarında başarılı olup, belge almaya hak kazanan kişiler belge sahibi olarak ifade 

edilecektir. İşbu sözleşme, belgenin geçerlilik süresi boyunca, belge sahibi ile Bİİ Belgelendirme’ nin 

sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınacaktır. 
 

2. GENEL 

 İşbu sözleşme, kişinin belge almaya hak kazanması halinde ve belge sahibinin belgesinin üzerinde 

belirtilen “belge düzenlenme tarihinden” itibaren geçerli olacaktır. 

 İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanıp ve biri belge sahibine verilecektir. 

 İşbu sözleşmede, belge sahibinin sorumluluklarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, 

Bİİ Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş kişilere yazılı olarak veya www.bii.com.tr 

adresinden duyuru yapılarak bildirilecektir. Bildirim yapılmadığı sürece işbu sözleşme geçerli 

olacaktır. 

 Belge sahibi, ulusal yeterlilikte gözetim şartı varsa belirtilen gözetim şartlarına uymakla 

yükümlüdür. Gözetim süreci ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde ve tarih aralığında 

gerçekleşecektir. 

 Belge sahibi, belgesine ve ya belgelendirme sürecine itiraz ya da şikâyette bulunmak isterse 

www.bii.com.tr adresinde yayınlanan İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne göre İtiraz ve Şikâyet formunu 

doldurarak süreci başlatacaktır. 

 Belge sahibi, belge yenileme sürecine, www.bii.com.tr adresinden ulaşabilecektir.  

 Belge sahibi, belge yenileme sürecindeki ücretlere www.bii.com.tr adresinden veya 

www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilecektir. 
 

3. BELGE SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI 

 Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösteren 

meslek alanında kullanacaktır. Belgelendirme kapsamı dışında kullanmayacak ve belge ile ilgili 

yanlış beyanlarda bulunmayacaktır. 

 Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, 

gecikmeksizin bir ay içinde Bİİ Belgelendirmeye bildirecektir. 

 Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda 

belgenin kullanılmasına son verecek ve belgenin yenilenmesi için Bİİ Belgelendirmeye eski belge 

ile belge yenileme başvurusunda bulunacaktır. 

 Belgenin geri çekilmesi veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda 

belgeyi 10 (on) gün içerisinde Bİİ Belgelendirmeye teslim edecektir. 

 Belgeyi, yanıltıcı ve Bİİ Belgelendirmenin itibarını düşürecek bir şekilde kullanmayacak, Bİİ 

Belgelendirmenin yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda 

bulunmayacaktır. 

 Belgelenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; Bİİ BELGELENDİRME’ ye veya 

belgeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durduracak ve belgeyi Bİİ Belgelendirmeye iade 

edecektir. 

 Bİİ Belgelendirmenin web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uyacak ve bu 

şartlara uymadığı takdirde belgesi askıya alınacak veya iptal edilecektir. 

 Bİİ Belgelendirme hakkında kötüleme, karalama gibi çalışmalarda Bİİ Belgelendirme, MYK ve 
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TÜRKAK logo ve markalarını kullanmayacaktır. 

 Meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan “Belge Geçerlilik Süresi”, “Belge 

Yenileme” ve “Gözetim Sıklığı” şartlarına uyacaktır. (Belge yenileme talebi ve ücreti, başvuru 

formunda doldurulacaktır.) 

 Belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. 

 Belgenin askıya alınması durumunda, belgenin askıya alındığı süre boyunca belgeyi kullanmaktan 

uzak duracaktır (kaçınacaktır). 

 Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının, belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak 

nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine 

alacaktır. Belgesini kaybetmesi durumunda, yayımlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile Bİİ 

Belgelendirmeye bildirecektir. 

 Bİİ BELGELENDİRME’ den aldığım/alacağım belgemin Bİİ BELGELENDİRME tarafından her 

ne sebeple olursa olsun askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda Bİİ BELGELENDİRME’ 

den maddi veya manevi hiçbir talepte bulunmayacaktır. 

 Belgelendirme sözleşmesinde belirtilen kurallara uymadığım taktirde tüm maddi manevi tazminatı 

kabul edecektir. 

 İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda Bİİ Belgelendirmeyi bilgilendirecektir. 

 MYK ve TÜRKAK mevzuat ve gereklilikleri ile TS EN ISO 17024 standardının gerekliliklerini, 

bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiş sayılacaktır. 
 

4. Bİİ BELGELENDİRME’ NİN SORUMLULUKLARI 

 Belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya 

alınması veya iptal edilmesine ilişkin yetki Bİİ Belgelendirmededir. Bİİ Belgelendirme söz konusu 

yetkiyi başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez.  

 Tüm süreçlerde, yasal gereklilik olmadığı sürece kişisel bilgileri belge sahibinden yazılı izin 

almadan üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Yasal gereklilik olduğu takdirde belge sahibinden izin 

alınmadan bilgi verilebilecektir. Yasalar izin verdiği takdirde, bu tür bilgileri açıklaması 

gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kişiye hangi bilgilerin verileceğini önceden 

bildirecektir. 

 Tarafına alınan itiraz ve şikâyetleri BİİP-011 İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne uygun olarak alacak  ve 

değerlendirecektir. 

 Belgelendirme sistemi ve süreçleri gizlilik, tarafsızlık, eşitlik, bağımsız ve etik kurallar 

çerçevesinde yürütülecek olup, personel, kuruluş ya da kişiler arasında herhangi bir kesime 

yakınlık ve iltimas olmayacaktır. İtiraz ve şikâyetleri bağımsız ve yansız çözümleyecektir. 

 Ulusal Yeterliliklerde yapılan revizyonlar hakkında belgeli kişileri bilgilendirecektir. 
 

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Belge sahibi bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi 

için yargı yoluna gitmeden önce Bİİ Belgelendirmeye başvuracak, gerektiğinde Bİİ Belgelendirmenin 

itiraz ve şikâyet süreçlerini başlatacaktır. Bunlardan sonuç alamadıkları takdirde işyerinin bulunduğu 

yetkili yer mahkemeleri ve icra dairelerine başvuracaktır. 
 

 

Yukarıda yazılı olan talimatlara tamamen uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 

Belge Sahibi                                  Bİİ Belgelendirme  
Adı Soyadı:           Ad Soyadı: 

İmza:         İmza: 

Tarih: …/…/…                     Tarih: …/…/… 


