ADAY
BAŞVURU FORMU
Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No
İrtibat Adres
Cep Telefonu
Tahsil Durumu

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Başvuru Numarası
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Yabancı Kimlik No
Ev/İş Telefonu
E-Posta Adresi

:
:
:
:
:
:

Evet
Hayır

Sınav merkezinden eğitim aldınız mı?

:
:
:
:
:
:

Eğitim aldıysanız, eğitim veren öğretmenin isim ve
soyadınız yazınız.
Evet

Daha önce sınav ve belge ücreti ile ilgiliAvrupa Birliği Fonundan yararlandınız mı? Yanıtınız evet ise ne
zaman yararlandığınızı belirtiniz.

Hayır
Evet
Hayır

Sınav ve belge ücretinin Avrupa Birliği Fonundan Karşılanması desteğinden yararlanmak istiyor musunuz?
Kişisel IBAN No
: TR
Sınav süresince makul sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla karşılanmasını istediğiniz özel bir durumunuz
(fiziksel engel, okuma yazma yetersizliği, dil yetersizliği vb.) var mı? Varsa belirtiniz.

Evet
Hayır

Çevirmen talebiniz var mı?
Not: Çevirmen talep edilmesi halinde bir çevirmen atanacak ve ücreti tarafınıza yansıtılacaktır.

Evet
Hayır

İş Tecrübesi
Çalıştığı İşyeri

:
:

İşyeri Adresi

:

Telefon-Faks No

:

İŞ BİLGİLERİ
Çalışma Süresi
Görevi

:
:

Web Sitesi

:

BAŞVURU TİPİ
İlk Belgelendirme
Tekrar Başvuru

Yeniden Belgelendirme
Kapsam Genişletme

Birim Birleştirme
Kapsam Daraltma

BAŞVURUNUN DURUMU
Tek Nokta Başvurusu

Bireysel Başvuru
TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Sınava girmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz.
Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir.
Ulusal Yeterlilik
Zorunlu /
Ulusal Yeterlilik Adı
Birimler
Sınav Türü
Kodu
Seçmeli

17UY0298-4

MOTORLU KARA
TAŞITLARI ALIM SATIM
DANIŞMANI Seviye-4
Rev.00

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

17UY0299-5

1/3

B2

Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım- Satım
İşlemleri

B3

Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Zorunlu

Teorik Mülakat

Perf.

Teorik Mülakat

Perf.

Seçmeli

: -

MOTORLU KARA
TAŞITLARI ALIM SATIM
SORUMLUSU
Seviye-5
Rev.00

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

:

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Zorunlu
A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Seçmeli

En az lise mezunu olduğunu gösteren diploma fotokopisi mevcut değil ise 15.08.2020 tarihinden önce motorlu kara
taşıtı alım satımı yapıldığını gösteren vergi levhası, oda kayıt sureti yada faliyet belgesi fotokopilerinden birinin ibraz
edilmesi

3.01-F.02

Rev.15/05.03.2022

ADAY
BAŞVURU FORMU
Ulusal Yeterlilik
Kodu
17UY0328-3

Ulusal Yeterlilik Adı
SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ
Seviye-3
Rev.00

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

17UY0327-3

:

Birimler

:

Sınav Türü
Teorik Mülakat

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Perf.

Zorunlu
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci / Personel Ulaşımı

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel
ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”
başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması
gerekmektedir.

MİNİBÜSOFÖRÜ Seviye- A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
3
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
Rev.00

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Zorunlu /
Seçmeli

Teorik Mülakat

Perf.

Zorunlu

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel
ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”
başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması
gerekmektedir.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
OTOBÜS ŞÖFÖRÜ Seviye17UY0329-3
Zorunlu
3
A2 Sefere Hazırlık ve Otobüs Sefer Yapılması
Rev.00
Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
: - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

Teorik Mülakat

Perf.

- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel
ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”
başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması
gerekmektedir.

17UY0330-3

TAKSİ ŞOFÖRÜ
3
Rev.00

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

:

Teorik Mülakat

Seviye- A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Perf.

Zorunlu
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel
ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”
başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması
gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.

2/3

Islak imzalı Başvuru Formu
Aday tarafından imzalanmış Belge Kullanım Sözleşmesi ve Aday Sözleşmesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
Ulusal yeterlilikdeki mesleğe giriş şartlarının karşılanadığınının kanıtları

3.01-F.02

Rev.15/05.03.2022

ADAY
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI
Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
Tarih : …...../......../20…...
Adayın Adı Soyadı ve İmzası :

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI
(Bu alan MASFED MYM Tarafından Doldurulacaktır)

Başvuru Kontrol Kriterleri

Var Yok

Başvuruyu Alan

1. Islak imzalı Başvuru Formu

Adı - Soyadı

2. Islak imzalı Aday Sözleşmesi

Tarih / İmza

3. Islak imzalı Belge Kullanım Sözleşmesi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
6. Sınava girmak istediği Ulusal Yeterliliktedeki mesleğe
giriş şartlarını karşılaması
Başvuru Kabul Edildi

Başvuru Reddedildi
Red nedenini belirtiniz.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ
Banka Adı

3/3

Şube Adı

Hesap No

IBAN

3.01-F.02

Rev.15/05.03.2022

BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ FORMU

BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Belgelendirme


Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca
kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,



MASFED MYM web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli
olarak takip etmekle,



MASFED MYM web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu
ve güncelliğini kontrol etmekle,



MYK mevzuat ve gerekliliklerini kabul etmekle ve değişiklileri takip etmekle yükümlüdür.
B) Belgelerin Kullanımı



Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının
değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm
proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları MASFED MYM ’nin web sayfasından ve kişisel
hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,



Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda,
MASFED MYM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve
gerekli kanıtları MASFED MYM ’ye sunmakla,



Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi
MASFED MYM ’ye iade etmekle,



Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak
ve etik ilkelere bağlı kalmakla,



MASFED MYM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını
MASFED MYM ’ye sunmakla,



MASFED MYM tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi
halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,



TS EN ISO IEC 17024:2012 Standardına aykırı düşen durumlarda, belgeyi kullandırma
veya iptal kararının MASFED MYM ’ye ait olduğunu ve MYK ve TÜRKAK tarafından
yapılan inceleme sonucu MASFED MYM ’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme
yetkilerini kabul etmekle,
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BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ FORMU



Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve
MASFED MYM tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade
etmekle,



Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için MASFED MYM
tarafından belirtilen yeniden belgelendirme ve gözetim gerekliliklerini yerine getirmekle,



Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar
doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,



Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda,
işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak MASFED MYM ’ye bildirmek ve
güncelliğini sağlamakla,



MASFED MYM tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere
uymakla,



MASFED MYM web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu
ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.



MASFED MYM yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, kanun
tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişiyi paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirir.
C) Logoların/Markaların Kullanımı



Belge sahibi, MASFED MYM web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına
uymakla ve logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya
alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.
MASFED MYM 'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Belgelendirme



Adayların sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında MASFED MYM web sayfası
vasıtasıyla bilgilendirmekle,



Belgelendirmeye esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları bilgilendirmekle,



Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.



Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ya da iptal edilmesi durumunda yapılan
değişikliklerin veya iptalin mevcut belgeli kişiler ile Kuruma etkisinin değerlendirilmesi
ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemler kurum tarafından onaylanan ve
kurumun internet sitesinde yayınlanan usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür..
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BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ FORMU

B) Belgelerin Kullanımı


Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin
askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve
uyarıları MASFED MYM web sayfasında bildirmekle,



Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge
sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,



Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve
tanımlanmış zaman içinde değerlendirilmesini sağlamakla,



Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür
C) Logoların/Markaların Kullanımı

MASFED MYM logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde
MASFED MYM web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi
için yargı yoluna gitmeden önce MASFED MYM’ ye başvurmayı, gerektiğinde MASFED
MYM ’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı
yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Ankara mahkemelerini kabul ederler.
ADAYIN ADI-SOYADI:

KURULUŞUN ADI: MASFED MYM

TARİH:

TARİH :

İMZA:

İMZA :
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ADAY SÖZLEŞMESİ
1.

SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ

1.1
Bu sözleşme ile, MASFED MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME EĞİTİM SINAV BELGELENDİRME
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra MASFED MYM olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik
Belgesi almak için MASFED MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME EĞİTİM SINAV BELGELENDİRME HİZMETLERİ
ANONİM Şirketi’ne başvuruda bulunan ve başvuruları onaylayan kişiler arasında, (bundan sonra “ADAY” olarak ifade
edilecektir), her iki tarafın hakları ve yükümlülüklerini belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

2.

SÖZLEŞME TARAFLARINA AİT BİLGİLER
MASFED MYM
MASFED Mesleki Yeterlilik
Geliştirme Eğitim Sınav
Belgelendirme Hizmetleri Anonim
Şirketi
Saracalar Mah. Özal Bul. 351/8 C3
Blok MASFED- BOD-OTONOMİ
Yönetim Binası Numara:25 Kat:3
Akyurt/ANKARA

UNVAN

ADRESİ

TELEFON NO 0312 338 16 66
TLF/FAX
WEB SİTESİ
E- POSTA

0312 215 36 96
www.masfedmym.com
info@masfedmym.com

ADAY

ADI SOYADI

TC. KİMLİK NO
(PASAPORT NO)
TELEFON NO
ADRESİ
E- POSTA

3.

TARAFLARA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.

Aday’a Ait Hak ve Yükümlülükler

1)
Adayın, belgelendirme prosesi boyunca tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır.
2)
Yasal zorunluluk olmadıkça, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında MASFED MYM’ ye bildirmiş
olduğu bütün kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması hakkı vardır.
3)
Aday; engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin
MASFED MYM tarafından alınması hakkı vardır.
4)
Adayın; MASFED MYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi için, talep etmesi
halinde MASFED MYM ‘den başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi alma hakkı vardır.
5)
Birim başarı belgesine sahip adayın, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren ulusal yeterliliklerden
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemesi durumunda (birim birleştirme, yatay/dikey geçiş durumları), söz konusu birimlerden
muaf tutulma hakkı vardır.
6)
Adayın, Europass Sertifika Eki hakkında bilgilendirme hakkı vardır. Aday MASFED MYM tarafından yapılan
sınavlarda başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığında Europass Sertifikası Ekini, Europass Merkezi veri
tabanından indirilebileceği gibi söz konusu dokümanı MASFED MYM’ den de talep edilebilir.
7)
MASFED MYM tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (yıl) içinde en az bir sınava girme hakkı vardır.
8)
İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu çerçevesinde işsizlik
sigortası fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 2 (iki)kez daha sınava girme hakkı vardır.
9)
Adayın ilk defa sınava girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından
sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretinin tamamının iadesinin talep etme hakkına sahiptir ve MASFED
MYM bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
10)
Adayın, MASFED MYM belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikâyet ve itiraz hakkı vardır.
11)
Aday, belgelendirme başvurusu değerlendirilip onaylandıktan sonra, sınavlara ilişkin tüm duyuruları (açılan
sınavların hangi ulusal yeterlilikte olduğunu, başvurusunun onayladığı ulusal yeterlilikte ilgili açılan sınavlara ait Sınav
Merkezi, tarihi ve saatini vb.) www.masfedmym.com internet adresinden yayınlanan sınav takvimi üzerinden takip etmekle
yükümlüdür.
12)
Aday, başvuru esnasında MASFED MYM’ ye vermiş olduğu e- posta adresi üzerinden, MASFED MYM’nin
kendisine yapmış olduğu duyuruların tebligat niteliği taşıdığını, bu duyuruların takip etmediği takdirde uğrayabileceği hak
kayıplarından MASFED MYM’nin sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
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13)
Aday, başvuru esnasında vermiş olduğu e-posta adresi ve diğer iletişim adresleri ile ilgili değişiklikleri, MASFED
MYM ‘ye bildirmemesinden doğabilecek hak kayıplarından MASFED MYM’nin sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle
yükümlüdür.
14)
Aday başvurmak istediği sınava, Başvuru Forumu’nu eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.
15)
Sınav başvurusunun MASFED MYM tarafından değerlendirilmesi sonucu, kabul edildiği takdirde sınava girme
hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
16)
Sınav başvurusunun MASFED MYM tarafından değerlendirilip kabul edilmesine rağmen; sınav tarihi ve saatinde
sınav yerinde bulunmadığı takdirde sınav hakkını kullandığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
17)
Aday, MASFED MYM belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formunu doldurup, sınava ilişkin
ücretleri ödemesi ve başvurunun MASFED MYM tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası, başvurunun onay tarihinden
itibaren bir yıl içinde başvurduğu kapsamda MASFED MYM‘nin açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday
Başvuru Formu ile başvuruda bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti MASFED
MYM’den geri iade istemeyeceğini peşinen kabul etmekle yükümlüdür.
18)
Aday, belgelendirme şartlarına uymakla, değerlendirme için gerekli her türlü bilgiyi MASFED MYM’ye
bildirmekle, belgelendirme programının şartlarına uygunluğunu objektif olarak kanıtlamakla ve özel şartlarına ilişkin hususları
beyan etmekle yükümlüdür.
19)
Aday, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Madde 37’nin 4. Ve 5. Alt
bentlerinde belirtilen usul esaslar dahilinde, girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğu takdirde MASFED MYM’ ye başvuru
esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesinin talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
20)
Adayın ilk girdiği sınavda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1
(bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav hakkını kaybedeceğini ve
MASFED MYM’ ye başvuru esnasında yatırılan ücretlerin geri iadesini talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle
yükümlüdür.
21)
İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde,
sınav hakkını kaybedeceğini ve MASFED MYM’ye başvuru esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesini talep
etmeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
22)
Aday, Aday Başvuru Formu ile başvurusunu yaptığı ve sınava girme hakkını kazandığı sınavla ilgili olarak; geçerli
nüfus cüzdanı, sürücü belgesi (ehliyet) veya pasaportu vb. olmadan sınava giremeyeceğini, sınav hakkını kaybedeceğini bilmek
ve kabul etmekle yükümlüdür.
23)
Aday, sınavlar sırasında sınavlarla ilgili olan ve kendisine bildirilen kurallara uymadığı takdirde sınavının iptal
edileceğini ve ilgili sınav hakkını kaybedeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
24)
Aday, girmiş olduğu ulusal yeterlilik sınavlarında başarılı olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığında,
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun o yıl ile ilgili olarak yayınlamış olduğu belge basım ücretinin, başvuru sırasında yatırmış
olduğu sınav ücretinin dışında olduğunu ve belgelendirme kararının alınmasından sonra MASFED MYM’ ye ayrıca ödemesi
gerektiğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
25)
Aday, girmiş olduğu ulusal yeterlilik sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazandığında, Mesleki Yeterlilik
Belgesini alabilmek için MASFED MYM tarafından hazırlanan Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamak zorunda olduğunu
bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
26)
Aday, gireceği sınavlarda ilgili olarak sınavların sorularını ve cevaplarını, sınavların uygulanması esnasında elde
ettiği bilgiler hakkında üçüncü taraflarla herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayacağını ve paylaştığı takdirde MASFED
MYM’nin konuyla ilgili yasal işlem başlatma hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
27)
Aday, MASFED MYM’ ye vermiş olduğu kişisel bilgi ve belgelerinin; MASFED MYM tarafından MYK ve
TÜRKAK’ a aktarılacağını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
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28)
Aday, sınavlar sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Sınavın güvenliğini tehdit edecek
düzeyde herhangi bir kural ihlali durumunda sınav yapıcı tarafından, hakkında tutanak tutulup sınavının iptal edileceğini
bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
29)
Aday, kimliğini doğrulamaktan, Sınav alanında izinsiz her türlü yardım sağlayıcı hususlardan uzak durmaktan,
gizliliği olan sınav materyallerini başkalarına vermemekten veya hileli sınav teşebbüslerine katılmamaktan
sorumludur/yükümlüdür. İmza ile beyan edilen bu sözleşme, gizliliğe uyacağını beyan eden ve yukarıda belirtilen hususlara
taahhütlerini gösteren bir sözleşmedir.
30)
MASFED MYM de başvuracağı yeterlilikler ve birimler aşağıdaki gibidir.

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye-4)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri
B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri
B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Birim
T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik
T1/Teorik
P1/Pratik

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye-5)

Birim

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik
T1/Teorik
P1/Pratik

17UY0330-3/00 Taksi Şoförü (Seviye-3)

Birim

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü (Seviye-3)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü (Seviye-3)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

17UY0329-3/00 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye-3)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması
A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması
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T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik

Birim
T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik

Birim
T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik

Birim
T1/Teorik
T1/Teorik
P1/Pratik
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3.2.

MASFED MYM’ ye Ait Hak ve Yükümlülükler

1)
Aday, MASFED MYM belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formu doldurup, sınava ilişkin
ücretleri ödemesi ve başvurunun MASFED MYM tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası, başvurunun onay tarihinden
itibaren bir yıl içinde başvurduğu kapsamda MASFED MYM’nin açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday
Başvuru Formu ile başvuruda bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti MASFED
MYM’den geri iade isteyemez. MASFED MYM’ nin bu durumda aday tarafında ödenmiş olan sınav ücretini, adaya geri iade
etmeme hakkı vardır.
2)
MASFED MYM, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Madde 37’ nin 4. Ve5.
Alt bentlerinde belirtilen usul esaslar dahilinde; aday girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğu takdirde, başvuru esnasında
MASFED MYM’ ye ödenen sınav ücreti adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
3)
İlk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından açılan sınavlara başvurmadıkları takdirde, sınav haklarını
kaybedeceğinden başvuru esnasında MASFED MYM’ ye ödenen sınav ücretini adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
4)
Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde,
sınav haklarını kaybedeceğinden başvuru esnasında MASFED MYM’ ye ödenen sınav ücretini adaya iade etmeme hakkına
sahiptir.
5)
MASFED MYM, belgelendirme hizmetleri kapsamında açmayı planladığı ve açmış olduğu sınavları, resmi internet
sitesi olan www.masfedmym.com adresinden Sınav Takvimi ile duyuru şeklinde adaylara duyurmaktadır. Adaylar girecekleri
sınav ve/ veya sınavları buradan takip etmekle yükümlüdürler. MASFED MYM’nin bunun dışında adaylara bir duyuru yöntemi
kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
6)
MASFED MYM, adayın sınav anında sınavla ilgili kurallara uymaması durumunda, sınavını sonlandırma ve iptal
edip sınavdan çıkarma hakkına her zaman sahiptir.
7)
Aday, girmiş olduğu sınavlara ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflara herhangi bir şekilde paylaştığı takdirde
MASFED MYM’nin aday hakkında yasal işlem başlatma hakkı vardır.
8)
MASFED MYM sınavlarla ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımlamış olduğu usul esaslar dahilinde
sesli ve görüntülü kamera alma hakkına sahiptir.
9)
MASFED MYM, Elektronik ticaretin düzenlemesi hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, adaylara ve
sınavları geçip belge almaya hak kazanan belgelendirilmiş kişilere, sınav süreci ve belgelendirme süreci dahil her türlü reklam,
tanıtım ve mesleki yeterlilik sistemi bilgilendirme faaliyetlerini e-posta yoluyla yapma hakkına sahiptir.
10)
MASFED MYM, sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri
almakla yükümlüdür.
11)
MASFED MYM, sınavların uygulaması esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını güvence
altına almakla yükümlüdür.
12)
MASFED MYM, yayımlamış olduğu sınavlara ilişkin (sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri, vb.) her zaman değişiklik
yapma hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikleri yaptığı takdirde, resmi internet sitesinden yayımlamak ve ilgili sınava başvuran
adaylara e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür.
13)
MASFED MYM, sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarını
karşılamasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, uygulanabilir olan önlemleri almakla yükümlüdür.
14)
MASFED MYM, sınav alanının iznini sınav tarihinden önce alır.
15)
MASFED MYM, sınav uygunluğunu sınavdan bir gün önce sınav değerlendiricileri tarafından, sınav merkezi
uygunluk formunu doldurtarak yaptırır.
16)
MASFED MYM, gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespiti halinde yapılan sınav
iptallerinde; aday sınav hakkını kaybetmeden aynı yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde MASFED MYM tarafından açılacak sınava
tekrar girerek, iptal sınav hakkını telafi etmekle yükümlüdür.
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4.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

4.1.
Aday, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna
gitmeden önce, MASFED MYM’ ye başvurmayı, gerektiğinde MASFED MYM’nin itiraz ve şikâyet sürecini başlatmayı,
bunlardan sonuç almadığı takdirde, yargı yoluna gitmeyi kabul eder.
4.2.
Taraflar çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak ANKARA mahkemelerini kabul eder.

5.

SÖZLEŞMENİN TANINMASI

5.1.
İş bu sözleşme 5 (beş) maddeden ibaret olup,2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflarca birlikte okunarak, her
sayfası ve son sayfası imzalanmak sureti ile sözleşmede belirtilen şartları karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

ADAY
(Adı/Soyadı/Tarih/ İmza)

MASFED MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME

EĞİTİM SINAV BELGELENDİRME
HİZMETLERİ A.Ş.
(Tarih, Kaşe, İmza)
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