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Belge Sahibi Bilgileri: 

Adı Soyadı:  

T.C. Kimlik No:  

 

Belge Sahibi; 
 

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

kullanabilir. Belgelendirme kapsamı dışında kullanamaz, belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmamalıdır. 

 Belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. 

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

kullanılmasına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için PAGEV İktisadi İşletmesine eski belge ile başvuruda 

bulunmalıdır. 

 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi 

durumlarda belgeyi 15 (on beş) gün içerisinde PAGEV İktisadi İşletmesine teslim etmelidir. 

 Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Belgesini 

kaybetmesi durumunda, yayımlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PAGEV İktisadi İşletmesine bildirmelidir. 

 Belge üzerindeki LOGO’ nun belgelendirme kuruluşuna ait Belge ve Logo kullanım şartlarına uygun şekilde 

kullanımını gerçekleştirilmelidir.  

 Meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ şartlarına uymalıdır.  

 Mesleki Yeterlilik Kurumunun Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve ilgili diğer 

mevzuata uygun davranmalıdır. (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğini ve ilgili diğer 

mevzuata PAGEV İktisadi İşletmesi ve MYK internet sitelerinden ulaşılabilir.) 

 Belge Sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam edemeyeceği durumların oluşması halinde 

PAGEV İktisadi İşletmesini gecikmeksizin bilgilendirecektir ve belgeyi PAGEV İktisadi İşletmesine iade 
edecektir.  

 Başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde 10 iş günü 

içerisinde PAGEV İktisadi İşletmesi’ne bildirmekle yükümlüdür. Haber etmediği taktirde yaşanacak iletişim 

sorunlarının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.  

 PAGEV İktisadi İşletmesinin düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında PAGEV İktisadi İşletmesinin 

tüm prosedür ve kurallarına uyacağını, sınav materyallerini paylaşmayacağını, hileli sınav uygulamalarına 

katılmayacağını, sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınav sonrasında, sınav kurallarına uymadığı, sınav 

düzenini bozduğu veya sınav değerlendiricilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkardığı takdirde mevcut ve 

sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğini kabul eder.  

 Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, 

kişisel bilgilerinin yanlış veya eksik olması durumunda destekten yararlanamayacağını kabul eder.  

 PAGEV İktisadi İşletmesi tarafından verilen belgenin, yeniden belgelendirme tarihine kadar, yeterliliğini 

sürdürdüğünü değerlendirme açısından, kendi sorumlu olduğunu, 

PAGEV İktisadi İşletmesi tarafından verilen belgenin Belge geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği 

tarihten itibaren 5 (beş) yıl olup, belge geçerlilik süresi dolmadan, ilgili ulusal yeterlilikte belirlenen 

yeniden belgelendirme şartlarını sağlayarak, yeniden belgelendirme için PAGEV İktisadi İşletmesi’ne 

başvuru yapacağını kabul eder.  

 Yeterliliğinin ve ilgili belgenin Tarafsızlık Komitesi veya Şikâyet ve İtiraz Komitesi tarafından gelen öneri 

sonucu belgesinin iptal edilmesini kabul eder.  

 Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte sözleşme maddelerine ve ilgili belgelendirme programlarının 

kurallarına eksiksiz olarak uymayı kabul ettiğini aksi takdirde PAGEV İktisadi İşletmesi’nin kararı 

doğrultusunda ilgili belgenin askıya alınabileceği ve iptal edilebileceğini kabul eder.  

 Belge ile ilgili konularda PAGEV İktisadi İşletmesi’nin kararının nihai karar olduğunu kabul eder.  
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 PAGEV İktisadi İşletmesi’nden kısa mesaj ve/veya elektronik posta yollanmasını kabul eder. 

 Sınavlar esnasında görüntü ve ses kaydımın alınmasına izin verdiğini, bu görüntü ve ses kayıtlarının 

PAGEV İktisadi İşletmesi personelleri, akreditasyon kurumu yetkili ve teknik uzman/denetçilerinin, MYK 

Yetkili ve denetçi/teknik uzmanlarının gerektiği durumlarda izlemesine izin verdiğini kabul eder. 

 PAGEV İktisadi İşletmesi tarafından verilen belgenin ilgili ulusal yeterliliğinde değişiklik veya revizyon 

olduğunda PAGEV İktisadi İşletmesi tarafından bildirilen gerekliliklere uyacağını,  

PAGEV İktisadi İşletmesi’nin ilan ettiği belge ücretleri ve yeniden belgelendirme ücretlerini kabul ettiğini, 

 İlgili Ulusal Yeterlilikte, ilgili belgelendirme programlarında veya Belgelendirme Prosedüründe belirtilen 

şartları karşılamadığı takdirde ilgili belgenin askıya alınacağını kabul ve taahhüt eder.   

 

PAGEV İktisadi İşletmesi: 

 Mesleki Yeterlilik Belgesi, belgelendirme programı ile ilgili olarak adayın yeterli olduğu meslek alanında verilir. 

Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak verilemez, çoğaltılamaz, yayımlayamaz. 

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

iptal edilmesine ilişkin PAGEV İktisadi İşletmesi yetkilidir.  Söz konusu yetki başka bir kişi veya kuruluşa 

devredilemez.  

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

yürütülerek, personel, kuruluş ya da kişiler arasında herhangi bir kesime yakınlık ve iltimas söz konusu dahi 

olamaz. Şikâyet ve itiraz talepleri bağımsız ve yansız çözümlenir. 

 Tüm süreçlerde, PAGEV İktisadi İşletmesinin bilgileri yazılı izin alınmadan 3. şahıslara açıklanamaz. Yasalar 

uyarınca PAGEV İktisadi İşletmesi bu tür bilgileri açıklaması gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan 

kişiye hangi bilgilerin verileceğini önceden bildirecektir. 

 Başvuru alındıktan sonra ilk sınavlar ve tekrar sınavları 1 yıl içinde tamamlanacaktır.  

 Başarı sağlanamayan birim veya bölümlere yönelik 1 yıl içerisinde 2 kez daha sınava girilebilir. Ancak 1 yıldan 

fazla ara verilmesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girilmesi gerekir. 

 PAGEV Voc-Test Merkezi Adayların bilgilerini KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Kapsamında yasal 

gereklilikler haricinde adayların izni ve rızası olmadan kullanmaz. Akreditasyon ve MYK Mevzuatı kapsamında 

aday sınav bilgileri ve sesli ve görüntülü sınav bilgilerini MYK ve TURKAK ile paylaşmaktadır. 

 Gerçekleştirilen dış denetimlerde ve/veya yetkili kuruluşların (Turkak, MYK) sınava ilişkin kayıtları istemesi 

sonrasında yapılan değerlendirmede PAGEV’den kaynaklı sınavın iptal edilmesi halinde PAGEV adaydan ek bir 

ücret talep etmeden MYK’nın PAGEV’e tekrar sınav yapma yetkisini verdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 

adayın sınavını tekrar gerçekleştirir. Sınav ve belge iptalini 10 iş günü içerisinde adaya bildirir mevcut belgenin 
kullanımını durdurur ve iadesini talep eder.   

 Belgelendirme sözleşmesi 2 sayfa olup bir nüshası PAGEV İktisadi İşletmesi’nde ve bir nüshası belgeli kişide 

kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanacaktır.  

 

Yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

…/…/20...       …/…/20… 

     Yönetim Kurulu Başkanı        Belge Sahibi         


