BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu doküman TİAD Mesleki Test Merkezi’ne aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

1.

Kapsam

İşbu sözleşme Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM olarak anılacaktır) ile mesleki
yeterlilik sınavına katılıp, belge almaya hak kazanan kişi (belge sahibi olarak anılacaktır) arasında, belgenin geçerliliği süresince
belgenin ve logo/markaların kullanımı, kural ve şartlarını kapsamaktadır.
2.

TİAD MTM’nin yükümlülükleri

• Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir. Tüm bu
süreçlerde MYK ve TÜRKAK şartlarına göre hareket edecektir.
• Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu
kılındığı durumlarda ise ilgili kişiyi; hangi bilgileri, hangi kurum/kişi ile ve hangi nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirir.
• Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini
sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunacaktır.
• Logo/marka kullanım şartlarını adayların ve belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde web sayfasında duyuracaktır.
• Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme
ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri web sitesinden (www.tiad-mtm.com ) yazılı olarak yayınlayacak ve
belge sahibine e-mail ile bildirecektir.
• Belge sahibinin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı
yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar (belge kullanım şartlarına uymayan haller
hariç) belgenin geçerliliğini devam ettirecektir.
• TİAD MTM, belgelendirilmiş kişinin 3. şahıslara vereceği mali zararlara karşı bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
Ayrıca belgelendirme sınavları esnasında oluşabilecek ihmal ve kişisel hatalardan kaynaklanabilecek maddi ve manevi
hasarlara karşı bir 3. şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmıştır.
• Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ilgili mevzuatına göre, belge sahibi ile ilgili bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak
MYK’ya bildirecektir.
3.

Belge, marka ve logo kullanım şartları

• Belge sahibi, belgesini geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
• İlgili kapsamda alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi sadece belge sahibi için geçerlidir.
• Belge sahibi, belgelendirmeye ilişkin olarak TİAD MTM’yi yanıltıcı herhangi bir beyanda bulunamaz veya buna olanak
tanımaz.
• Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda TİAD MTM’ye bildirimde
bulunması zorunludur.
• Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve
yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları TİAD MTM’nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından
izlemek ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır. Belge sahibinin gerekli duyuru ve uyarıları takip
etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
• Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumlarda, TİAD MTM’yi
gecikmeksizin bilgilendirecektir.
• Belge sahibi belge süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve TİAD MTM tarafından
ilan edilen yönteme uygun şekilde en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir.
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• Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesine müteakip belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Aksi
halde hukuki ve mali sorumluluk belge sahibine ait olacaktır.
• Belge sahibinin kendisine tanınan yasal süre içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici
delilleri sunması durumunda, belge askıdan kaldırılır.
• Bir belgenin askıya alınmasından itibaren kendisine tanınan yasal süre içerisinde, askıya alınma sebeplerinin ortadan
kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici delillerin sunulmaması durumunda belge iptal edilir.
• Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi bir ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. Bir
aylık süre sonunda kişi tekrar başvuru yapabilir.
• Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu değerlendirme
şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder. Belgeye konu ulusal yeterliliğin güncellenmesi durumunda; MYK
Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi Ve Yapılan Güncellemelerin Sınav Ve Belgelendirme
Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar geçerlidir.
• Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür.
Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.
• Belge sahibi, belgesini TİAD MTM’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
• Belge süresi geçmiş, askıya alınmış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri,
belgelerini TİAD MTM’ye en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir. Aksi halde hukuki ve mali sorumluluk
belge sahibine ait olacaktır.
• TİAD MTM, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan, yanıltıcı
beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir.
•

•

•
•

•

•

•
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Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar, TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımda ise
R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin
Şartlar geçerlidir.
TİAD MTM tarafından verilen belgelerin üzerinde TİAD MTM logosu MYK Markası ve TURKAK Akreditasyon Markası
bulunmaktadır. MYK ve TURKAK kurum logolarının kullanım izinleri ancak MYK ve TURKAK tarafından verilebilir. Bu
kurumların logolarını herhangi bir neden ile kullanımına kurumlar izin vermemektedir.
Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) mevzuat ve
düzenlemelerine ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.
Belge, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mülkiyetinde olup belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin
geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette
başkasına devredilemez, kullandırılamaz.
Mesleki yeterlilik belgeleri kapsamı dışında kullanılamaz. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin,
TİAD MTM logosunun, MYK Markasının ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı
biçimde kullanılması yasaktır. Belge üzerindeki TİAD MTM logosu, MYK Markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markası hiçbir
şekilde, belge sahibinin veya çalıştığı kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri,
ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde, iş raporlarında tek başına kullanılmaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı
olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete
ait olmadığı, ürünün/hizmetin çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir ve sadece belge kapsamı
dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.
Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını
engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski
belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması , iptalinden
veya geçerlilik süresi dolduktan sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla
yükümlüdür. Ayrıca belgelendirilen kişi, belge kapsamındaki her türlü değişikliği TİAD MTM’ye bildirmekle yükümlüdür.
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•

•

•

•

•

Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge sahibi veya çalıştığı kuruluş, belge ve
logo/marka kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, TİAD MTM’nin, doğacak herhangi bir problemden, cezadan,
tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması
sağlanmalıdır. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya
internet ortamında kullanılabilir.
MYK Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi’ne göre; belge üzerindeki logoların
markaların ve logoların kasten hatalı kullanımının tespiti halinde belge iptal edilir. Belge üzerindeki logoların markaların ve
logoların sehven hatalı kullanımının tespiti halinde belge askıya alınır.
Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının
saptanması durumunda TİAD MTM bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili
faaliyetlerin başlatılmaması durumunda TİAD MTM her türlü yasal hakkını saklı tutar.
Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluşlar, TM-F-01-11 Belge Kullanım Sözleşmesi ile belirtilen şartları yerine getirmediği
takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir. Durum MYK ve TURKAK’a yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirilir

• Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini
peşinen kabul eder.
• Belge sahibi, TİAD MTM tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacağını peşinen kabul
eder.
4.

Ücretler

• İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi TİAD MTM’nin web sayfasında (www.tiad-mtm.com) yayınlanır. Web
sitemizden sınav ve belgelendirme, yeniden belgelendirme ve kapsam değiştirme, yeni belge basımı ile ilgili ücretlendirme
detaylarına ulaşılabilmektedir.
• Askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.
• Beşinci yılın sonunda belge yenileme süreci sınavlı veya kanıta dayalı olarak yapılabilir. Sınavlı belge yenilemede, sadece
uygulamalı sınav yapılacağından, ücret tarifesinde belirtilen ve sadece pratik sınavlara ait olan ücret alınır. Kanıta dayalı belge
yenilemede TİAD MTM tarafından belirlenen ücret talep edilir.
• Kapsam genişletme sınavlarında adaylar sadece girmek istedikleri/zorunlu oldukları birimlerin güncel ücretlerini öderler.
• Belge iptali yapılması durumunda yapılacak yeni başvuru için ücretlendirme ilk başvuru şeklinde yapılır.
• Geçerlilik süresi içerisinde belgenin yeniden basılmasına ilişkin talepler TİAD MTM tarafından değerlendirilir. Belgenin
yeniden basılması hâlinde, TİAD MTM tarafından belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge
masraf karşılığı tutarını aşamaz.
5.

Yeniden belgelendirme

Belge yenileme faaliyetleri: Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre
gerçekleştirilir:
Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını
gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal
yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları Kuruluşa iletir.
Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.
Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş
durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra
belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.
TİAD MTM belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik
sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları e- posta ile bildirir. İletişim bilgilerindeki
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değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda TİAD MTM’nin herhangi bir yükümlülüğü
bulunmaz.
Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin
geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.
Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular
kabul edilmez.
Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge
Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılır.
6.

Yatay geçiş (kapsam genişletme)

•

Adaylar belirtilen mesleki yeterliliklerden birinden belge aldıktan sonra bu üç yeterlilik arasında yatay geçiş (kapsam
genişletme) yapabilme imkanları bulunmaktadır. Belgelerden birine sahip olan bir aday, diğer mesleki yeterliliklerim birisinin
ortak olmayan birim sınavlarına girerek başarılı olması durumunda ilave Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni de almaya hak
kazanarak kapsam genişletme imkanından yararlanabilirler.
İki veya daha fazla meslekte mesleki yeterlilik belgesine sahip olan adaylar belge geçerlilik süresi sonunda başvurdukları
yeterlilik belgesine göre belge yenileme sınavı yerine kapsam daraltma sınavlarına katılmayı da tercih edebilirler.
Belge yenileme, yatay geçiş (kapsam genişletme) veya kapsam daraltma başvurularında, eğer daha önce belge iptali yapılmış
ise iptal tarihinden itibaren, iptal edilen belgenin sahibi bir ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. İptal
tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.

•
•

7.

Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi

Belgeli kişinin belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların
şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, marka ve logonun belgeli
kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde TİAD MTM’ye iletmesi gereken bilgileri
zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi, belgeli kişinin
belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması, marka
ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik
olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten TİAD MTM’ye bildirilmemesi halinde belge iptal edilir. Belge iptali
yapılması durumunda belgenin sahibi bir ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. Askı ve iptal süreçleri hakkında
belgeli kişilere e-mail ile bilgi verilir. TİAD MTM internet sitesinde duyurulur.
8.

İtiraz ve Şikayetler

İtirazlar, belgelendirilmiş kişiler tarafından belgelendirme, yeniden belgelendirme, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması,
kapsamının genişletilmesi ile ilgili alınan kararlarının kişiye bildirilmesini takip eden 30 iş günü içerisinde yapılabilir.
Şikayetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler
tarafından her zaman yapılabilir.
İtiraz ve şikayetin sonlandırılması toplamda 30 iş gününü aşamaz. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikayet sahibinin talebi
olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici
faaliyet başlatılabilir. Tüm süreç tarafsızlık ve eşitlik çerçevesinde ele alınır. İtiraz ve şikayet edene bildirilecek olan karar, şikayete
konu faaliyetlerde önceden yer almamış olan personel tarafından verilir ve onaylanır. İtirazının veya şikayetinin doğru
değerlendirilmediğini düşünen kişiler öncelikli olarak MYK daha sonrasında ise yasal yollara başvurabilir.
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İtiraz veya şikayet sahibine süreç hakkında bilgilendirme elektronik posta ile yapılır. İtiraz ve Şikayet ile ilgili sürece www.tiadmtm.com adresinden ulaşılabilir.
9. Diğer Hususlar
Verilen belgelerin geçerlilik durumu, TİAD MTM web sitesi üzerinde de linki verilen e-devlet kapısı üzerinden, belge sahibinin
bilgileri ile sorgulanabilir.
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Belge sahibi ile karşılıklı imzalanan bu sözleşme 5 (beş) sayfa ve 9 (dokuz) maddeden ibarettir. 2 nüsha olarak imzalanır ve bir
nüshası belge sahibine verilir.
Bu sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer
Belgelendirme Standardı:


TS EN ISO/IEC 17024:2012
12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Ulusal Yeterliliği (Seviye 5)
12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi Ulusal Yeterliliği (Seviye 5)
13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi ulusal Yeterliliği (Seviye 5)
Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.
Belge Numarası
Belge Geçerlilik Tarihi
Sözleşme Numarası
Belge Sahibinin
Adı Soyadı

TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi
Adına

T.C. Kimlik Numarası
Tarih
İmza
Bu sözleşme belge almaya hak kazanıldığında geçerli olacaktır.
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