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1. Taraflar
A) Belgelendirilen Personel

: ………………………………………………………………

B)Belgelendirme Kuruluşu

:Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYSEM) İktisadi
İşletmesi/Ankara

2. Genel Şartlar
Belgelendirme Kılavuzu ile belirlenen şartları yerine getirerek belgelendirilen adaylar, söz konusu kılavuz ile belirlenen tüm koşulları kabul
etmişlerdir.Verilen başarı belgesi, ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen süre içerisinde geçerlidir. Kişiler için ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından Mesleki Yeterlilik Sertifikası düzenlenecek ve merkezimiz aracılığı ile belgelendirilen kişiye teslim edilecektir.
Merkezimize sınav ücretlerini ödeyen adayların sınavları en geç 60 gün içerisinde gerçekleştirir. Bu süre içerisinde sınav gerçekleşmez ise sınav
ücreti başvuru yapan kuruluşa ya da adaya iade edilir.
Kişi, belgelendirmede esas alınan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklerin gereğini uygulamakla yükümlüdür.
Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge
kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
Belge Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYSEM) İktisadi İşletmesi mülkiyetinde olup, belgelendirme
prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilen
kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz. 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 askıya alınması durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı belgelendirme
prosedürleri ile belirlenmiştir.
Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilen kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya
belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge,
belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir. Belge
üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak
kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşlar, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir.

3. Gözetim ve Vize Faaliyetleri
Başarı belgesinin düzenlendiği, ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen geçerlilik süresi içerisinde ve periyotlarda gözetim ve vize işlemleri yerine
getirilecektir. Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı da yine ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenmiştir. Belge Sahibi, belge gözetim ve vize faaliyetleri
için gerektiği zamanlarda belgenin sürekliliği açısından gerekli olan bilgi ve belgeleri İşletmeye bildirmek zorundadır. Ayrıca belge sahibi işten
ayrılma, sağlık sorunları vb. mesleğini idame ettirememe durumlarında da kuruluşumuzu bilgilendirmekle sorumludur.

4. Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması
Belgelendirilen kişiler, belgelendirme tarihinden sonraki 1 yıl içinde kapsam genişletme başvurusunda bulunarak, başvurdukları yeni kapsam
için başarılı olmaları gereken fark sınavlarına katılabilirler. Belgelendirme tarihinden 1 yıldan fazla süre geçmiş ise, belgelendirilen kişinin
başvurusu kapsam genişletme yerine, ilk sertifikasyon kapsamında değerlendirilir.
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Belge yenileme süresi gelen kişiler, başvurdukları sertifikaya göre varsa belge yenileme sınavı yerine kapsam daraltma kapsamında sınavlara
katılmayı da tercih edebilirler.
Belge yenileme, kapsam genişletme veya kapsam daraltma sınav ücretleri yıllık olarak düzenlenir ve Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezi (MEYSEM) İktisadi İşletmesi i web sitesinden ilan edilir.

5. Belgenin Yeniden Basılması
Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda
belgeli kişi merkezimize başvurarak, yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf
karşılığı talep edilir.

6. Birim Birleştirme
Başvuru Sahibi, belgesini almak istediği ulusal yeterliliğin birimlerinin sınavlarına farklı kuruluşlarda katılabilir. Ancak bir birimi oluşturan sınav
türlerine aynı kuruluşta girmek zorundadır. Kuruluş başvuru esnasında adayların daha önce sınava katılıp katılmadığını ve geçerlilik süresi
devam eden birim başarıları olup olmadığını sorgulaması yapmak zorundadır.
Adayların talep etmesi halinde adayın kimlik bilgilerini, başarılı olduğu birimleri ve birimlerin geçerlilik süresini gösteren birim başarı belgesi
Kuruluşça düzenlenir. Bu düzenlemede verilen belge Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmez. Adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için
farklı kuruluşlarda Ulusal Yeterlilik çerçevesinde tabi tutulacakları sınavlar için kuruluş tarafından bilgilendirme yapılır.

7. MEYSEM Yükümlülükleri
Merkezimiz belgelendirilen personel ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanını tüm
çalışanlarına, komite ve kurul üyelerine taşeronları dahil tüm personeline imzalatmakla yükümlüdür.
Yasal zorunluluklar bulunmadığı sürece, hiçbir adayın ve belgelendirilmiş kişinin bilgi ve belgelendirme süreçleri hakkındaki bilgileri adayın yazılı
izni olmadan üçüncü kişiler ve yetkisi olmayanlar ile paylaşılmaz.
Merkezimiz, MYK tarafından Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerde gerçekleştirilen revizyonlara bağlı olarak belgelendirme
süreçleri ve kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişikliklerden önceki kazanılmış haklar geçerli olup, değişikliklerin
uygulanmasında dokümanlardaki yürürlük/revizyon tarihi esas alınır.
Belgelendirilen personel merkezimizin kararlarına itiraz edebilir veya merkez personeli veya uygulama süreçlerinden şikayetçi olabilir. Tüm
şikayet ve itirazlar 15 iş günü içerisinde karara bağlanır. İtiraz ve şikayetlerde nihai karar, İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından verilir.

7. Diğer Hükümler
Bu sözleşme bünyesinde yer almayan tüm hususlarda Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYSEM) İktisadi
İşletmesi Personel Belgelendirme El Kitabı hükümleri, söz konusu el kitabında atıfta bulunulan prosedür ve talimatlar, Mesleki Yeterlilik Sınav
ve Belgelendirme Yönetmeliği TS EN ISO IEC 17024Standardı ile belirlenen hükümler geçerlidir.
Bu sözleşme adayın belge almaya hak kazandığı tarihten itibaren geçerlidir.
Bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 3 sayfadan oluşan bu sözleşme belgelendirilen personeline
merkezimiz arasında imzalanarak, 2 nüsha olarak hazırlanmıştır.

MEYSEM Genel Müdürü
İmza ve Tarih

Belgelendirilen Personel
İmza ve Tarih
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