TEK NOKTA BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
Bu sözleşme Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi (Bundan sonra Marshall MYO olarak
anılacaktır) ile ..................................... Bundan sonra FİRMA olarak anılacaktır) arasında aşağıda açıklanan şartlarda
düzenlenerek imzalanmıştır.
Bu Sözleşme;
1.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde
mukim Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi ( Marshall MYO ) ile,

2.

...................................................... adresinde mukim ................................................... (“FİRMA”)
arasında imzalanmış ve imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR
İş bu Sözleşmenin içinde geçen aşağıdaki tanımlar bu Sözleşmede kendilerine verilen anlamlara gelmektedir.
FİRMA: Üretici kuruluş olarak, ürettiği ürünlerin meslek erbapları tarafından doğru ve etkin şekilde
kullanılması için personel belgelendirmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Sınavı talebinde bulunan gerçek ya da
tüzel kişiyi
TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu,
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu,
Belgelendirme Kapsamına Dahil Olan Meslekler: Marshall MYO’nun TÜRKAK ve MYK’dan Ulusal
Yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetki aldığı meslekler.
Mesleki Yeterlilik Belgesi: Sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara verilen belge.
3. AMAÇ-KAPSAM
İşbu Sözleşmenin amacı, İnşaat Sektöründe 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı- Seviye 3 Revizyon No: 2 için
Mesleki Yeterlilik Sisteminin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla personel belgelendirmesi
yapmak isteyen üretici FİRMA ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu Marshall MYO’nun karşılıklı hak
ve sorumluluklarının belirlenmesidir.
4. MARSHALL MYO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Sınav ve belgelendirme sürecinin Marshall MYO kapsamında olan mesleklerde, akreditasyon ve
yetkilendirme şartlarına, usul ve esaslarına uygun olarak yürütür.

4.2. Marshall MYO yapılan sınavlarda herhangi bir çıkar çatışmasına yol açacak davranışlarda
bulunmayacağını, böyle bir durumun vaki olması halinde tüm önlemleri alarak gereğini yapacağını, tüm sınav
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ve belgelendirme süreci dahilinde eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde hareket edeceğini kabul ve taahhüt
eder.

4.3. Marshall MYO FİRMA’nın talebi ile organize edileceği sınavların tamamını sınav ve belgelendirme
prosedürüne uygun olarak tüm adayların başvurusuna açık olmak üzere web sitesinde tüm kamuoyuna ilan
edecek ve başvuruları alacaktır.

4.4. Her mesleğin Ulusal Yeterliliklerine uygun olarak yürütülen sınavlar neticesinde başarılı olduğu tespit
edilen adaylara TÜRKAK ve MYK logolu Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. Belgeler, belge kullanım
sözleşmesi karşılığı adaya teslim edilir. Bu süreçte FİRMA’nın yetkilileri ile işbirliği içinde yürütülür.

4.5. FİRMA’nın sınava katılacak adaylar adına tek nokta başvurusu yapması halinde Kurum’a bildirim
yapmakla yükümlüdür.

4.6. FİRMA’nın talebi ile açılacak tüm sınavlar, Marshall MYO web sitesinden ilan edilmek suretiyle ilgilere
ilan edilir ve tüm başvurulara açık şekilde sınavlar gerçekleştirilir.

4.7. FİRMA ile yapılan anlaşma dahilinde gerçekleştirilen sınavlarda ve sınavlara ilişkin gerçekleştirilecek
MYK denetimlerinde MYK mevzuatıyla alakalı her türlü sorumluluk Marshall MYO’ya aittir.

4.8. Başvuruda bulunan üretici firma ile Marshall MYO arasında ticari veya mali herhangi bir ilişki
bulunmamakta ve sınav ücretleri üzerinden herhangi bir komisyon talep edilmemektedir.
5. FİRMA’NIN YÜKÜMLÜKLERİ
5.1. FİRMA sınav için uygun koşulların ve sürekliliğin sağlanması ve mevzuata uygun sınav yapılması
konusunda Marshall MYO yetkilileri ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.
5.2. FİRMA Marshall MYO tarafından yapılacak sınavlarda her yıl ilan edilen kişi başı sınav ücretlerini
sınava başvurduğu adaylar adına öder.
5.3. FİRMA, iş bu sözleşme kapsamında yaptıkları tek nokta başvuruları için Marshall MYO ile yaptığı
işbirliğini ve sözleşme kapsamındaki işlemleri web sitesi aracığıyla tüm ilgililer ile paylaşmakla mükelleftir.
FİRMA’nın adayların sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mesleki Yeterlilik sınav ücretlerinin
ödediklerine dair bir tanıtım yazısını kurumsal web sitesi üzerinde ve diğer medya organları aracılığıyla
duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir.
6. İŞİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
FİRMA iş bu sözleşme kapsamında yapmış oldukları Tek Nokta Sınav Başvuruları için adayların sınav
ücretlerini Marshall MYO’ya peşin olarak ödeyeceği gibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından “MYK
Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında” yayınlanan 2018/1 sayılı Genelge
kapsamında uyulması zorunlu usul ve esaslar çerçevesinde teminat vermek suretiyle de ödeme yapabilecektir.
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İş bu Genelge kapsamında teminat için gerekli usullerin FİRMA tarafından yerine getirilmemesi halinde
FİRMA bu imkandan yararlanamayacaktır.
İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi ve diğer tüm resim, vergi ve harçlar FİRMA’ya aittir.
7. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
Taraflar arasında …………………………. tarihinde 1 yıl süreli olarak imzalanan sözleşme iş bu
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak hüküm ve sonuç doğurur.
8. SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitimi
itibariyle işbirliğinin devam ettirilmesi tarafların yazılı muvafakati ile olacaktır. Marshall, sözleşme süresi
içerisinde dilediği zaman, önceden önel vermeksizin ve tazminatsız olarak sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptir.
9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunları hükümlerine göre yürütülür. Taraflar arasında Sözleşmenin
uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu Sözleşme, ..................................tarihinde iki nüsha olarak taraflarca imza tarihi itibariyle yürürlüğe
girmek üzere imzalanmıştır.

KEMAL KOÇ

………………………………

MARSHALL MESLEKİ YETERLİLİK OKULU
BELGELENDİRME MERKEZİ
……/…../2019

.........................................................
……/…../2019
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