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1.SÖZLEŞMENİN AMACI
İş bu sözleşme taraflar arasında, personel sınav ve belgelendirme süreçlerinde karar alınan
yükümlülüklerin uyulmasını içeren bir sözleşmedir.
2.TARAFLAR
(1) MAKFED İktisadi İşletmesi : MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNKELERİ
FEDERASYONU İKTİSADİ İŞLETMESİ (Adres: Atatürk Bulvarı No:193 ASO Kule 7.Kat
Kavaklıdere/ANKARA)
(2) Aday/Belge Sahibi Adı Soyadı-Adres

3.TANIM VE KISALTMALAR
Aday: Personel belgelendirme hizmetlerinden yararlanmak üzere belirtilen ön şartları taşıdığı
tespit edilerek kabul edilen (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz
Belge Sahibi : Başvurduğu Ulusal Yeterlilikte açılan teorik ve performans sınavlarından
başarıyla geçmesi sebebiyle belge almaya hak kazanmış kişiyi
MAKFED İktisadi İşletmesi: Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu İktisadi
İşletmesini,
MYK
: Mesleki Yeterlilik Kurumu
TÜRKAK
: Türk Akreditasyon Kurumu
Şikayet
: Bir kişi veya kuruluşun, MAKFED İktisadi İşletmesi’ne itiraza konu olan
faaliyetleri haricindeki faaliyetleri veya MAKFED İktisadi İşletmesi tarafından
belgelendirilmiş kişilerin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizliklerini bildiren ve
cevaplandırılması gereken taleplerini,
İtiraz
: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, MAKFED İktisadi
İşletmesi tarafından personel belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın
(belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar
dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden
değerlendirilmesi yönündeki talebini,
4. ADAY ve BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Başvurular, Belgelendirme ve Sınav
•

Aday, tabloda yer alan başvurduğu Ulusal Yeterlilik sınavlarının başvuru şartlarını bilmek,
kabul etmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları
MAKFED İktisadi İşletmesi’ne sunmakla
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Kodu
10UY0002-4
(REV03)

Program Tanımı
MAKİNE BAKIMCISI SEVİYE 4.REV03
A1-iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemleri
B1-Önleyici Bakım
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Zorunlu
Seçimli
Zorunlu
Seçmeli

B2-Düzeltici Bakım
Ulusal Yeterlilik
Kodu
2

10UY0002-4
(REV02)

Program Tanımı

Zorunlu
Seçimli

MAKİNE BAKIMCISI SEVİYE 4 (REV02)

Zorunlu

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim
Sistemleri
A2- Kalite Yönetim Sistemi

3

4

5

Ulusal Yeterlilik
Kodu
12UY0105-4
(REV00)

Ulusal Yeterlilik
Kodu
12UY0105-3
(REV01)

Teorik
T1 √

Performans
P1 __

Teorik
T1 √

Performans
P1 √

T1 √

P1

T2 √

√

Sınav Türü
Teorik

Performans

T1 √

P1

__

T1 √

P1

__

Teorik

Performans

B1- Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

T1 √

P1

√

B2-Rutin/Periyodik Bakımlar

T1 √

P1

√

B3-Arıza Bakım/Onarımları

T1 √

P1

√

Seçmeli

Ulusal Yeterlilik
Kodu
12UY0105-3
(REV00)

Sınav Türü

Program Tanımı
MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 (REV00)

Zorunlu
Seçimli
Zorunlu

Sınav Türü
Teorik

Performans

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği

T1

√

P1

__

A2- Kalite Yönetimi

T1

√

P1

√

A3- Montaj Ön Hazırlığı

T1

√

P1

√

A4-Montaj

T1

√

P1

√

Program Tanımı
MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 (REV00)
A1-İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği

Zorunlu
Seçimli
Zorunlu

Sınav Türü
T1

√

Performans
P1 __

A2- Kalite Yönetimi

T1

√

P1

√

A3- Montaj Ön Hazırlığı

T1

√

P1

√

A4- Montaj
A5-Montaj Sonu İşlemleri ve Raporlama

T1
T1

√
__

P1
P1

√
√

Program Tanımı
MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 (REV01)
A1 -İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Yeterlilik Birimi
A2- İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı
Yeterlilik Birimi
A3- Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Zorunlu
Seçimli

Teorik

Sınav Türü
Teorik

Performans

T1

√

P1

__

T1

√

P1

√

T1

√

P1

√
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Ulusal Yeterlilik
Kodu
12UY0105-4
(REV01)

Ulusal Yeterlilik
Kodu

7

15UY0105-3
(REV00)

Program Tanımı
MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 (REV01)
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Zorunlu
Seçimli

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Yeterlilik Birimi
A2- İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı
Yeterlilik Birimi
A3- Makine Montajı Yeterlilik Birimi
Program Tanımı
KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3
(REV00)
A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Yeterlilik Birimi
Köprülü Vinç Elleçleme

Zorunlu
Seçimli

Sınav Türü
Teorik

Performans

T1

√

P1

__

T1

√

P1

√

T1

√

P1

√

Sınav Türü
Teorik

Performans

T1

√

P1

__

T1

√

P1

√

•

MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfasından yapılan başvurularda, sistemde otomatik
olarak ekrana gelen bilgilerin (ikametgâh bilgileri vb.) doğruluğunu kontrol etmek ve
gerektiğinde güncellemekle,

•

Aday MAKFED İktisadi İşletmesi’ne sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt
etmekle,

•

MAKFED İktisadi İşletmesinin web sitesinde yayınlanan aydınlatma metninin
tamamını okumakla, tarafından tarafına tebliğ edilen bilgileri okuduğunu ve
anladığını kabul ve beyan ettiğini, Aydınlatma Metni ile iş bu açık rıza beyanı
kapsamında; MAKFED İktisadi İşletmesi’ne sunduğu kişisel verilerinin MYK,
TÜRKAK ve ilgili üçüncü kişi/kurumlara aktaracağı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu esasları uyarınca sahip olduğu haklar ile ilgili olarak
aydınlatıldığını, kişisel verilerinin toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza
verdiğini, kabul ve beyan etmekle,

•

Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla, sınav
sırasında salon görevlilerinin her türlü uyarılarına uymakla,

•

Sınav salonuna cep telefonu/çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile girme, Sınav sırasında
kopya çekme, gürültü oluşturma vb. sınav kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda
bulunduğu takdirde sınavının iptal edileceğini bilmekle,

•

Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında
MAKFED İktisadi İşletmesi’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,

•

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

•

MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfasındaki sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru
ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,
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•

MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,

•

Başvurudan belgelendirmeye kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödemekle ve ödediği
ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, MAKFED
İktisadi İşletmesi geri talep etmemekle,

•

Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikayet ve itirazlarda; MAKFED İktisadi İşletmesi
tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesinin kararının nihai olduğunu, itiraz ve
şikayetiyle ilgili yasal hakkının saklı olduğunu bilmekle,

•

İtirazların MAKFED İktisadi İşletmesi tarafından belirlenen 10 işgünü içerisinde sürelerde
yapılmasına

•

Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması,
yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik
birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu mevzuat
ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranmakla,

•

Sınavda başarısız olduğu birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden
ikinci defa sınava girme hakkının olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave
sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha sınav
imkânının olduğunu bilmekle,

•

Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymakla,

•

MYK mevzuat ve gerekliliklerini kabul etmekle ve değişiklileri takip etmekle

•

Vermiş olduğu bilgilerin MYK ve TÜRKAK ile paylaşılacağını bilmekle yükümlüdür.

B. Belgelerin Kullanımı
Belge almaya hak kazandığı takdirde
•

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 MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfasından ve kişisel
hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

•

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda,
MAKFED İktisadi İşletmesi tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara
uymak ve gerekli kanıtları MAKFED İktisadi İşletmesi’ne sunmakla,

•

Belgeyi yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanmakla, hiçbir surette belgeyi
başkasına devredemeyeceğini, kullandıramayacağını, belge üzerinde herhangi bir değişiklik
yapamayacağını kabul etmekle,
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•

Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi
MAKFED İktisadi İşletmesi’ne iade etmekle,

•

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

•

MAKFED İktisadi İşletmesi tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim
kanıtlarını MAKFED İktisadi İşletmesi’ne sunmakla,

•

MAKFED İktisadi İşletmesi 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 MAKFED İktisadi İşletmesi’ne ait olduğunu ve MAKFED İktisadi
İşletmesi’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,

•

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

•

Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için MAKFED İktisadi
İşletmesi tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,

•

Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda, bu durumun MYK’ya ve gerekli
hallerde işverene bildirileceğini ve kamuya açık bir şekilde MAKFED İktisadi İşletmesi
web sayfasında sorgulanabilir olacağını kabul etmekle,

•

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 MAKFED İktisadi İşletmesi’ne bildirmek
ve güncelliğini sağlamakla,

•

MAKFED İktisadi İşletmesi tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek
değişikliklere uymakla,

•

MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.

•

MAKFED İktisadi İşletmesi yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde,
kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişiyi paylaşılacak olan bilgi hakkında
bilgilendirir.

•

MYK mevzuatı ve gereklilikleri ile bu mevzuatta yapılabilecek değişiklikleri kabul etmekle
yükümlüdür.
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C) Logoların/Markaların Kullanımı
•

Belge sahibi, MAKFED İktisadi İşletmesi, MYK, TÜRKAK web sayfasında ilan edilen
logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması
halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.
5. MAKFED İKTİSADİ İŞLETMESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Başvurular, Belgelendirme ve Sınav

•

MAKFED İktisadi İşletmesi, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine
açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde MAKFED İktisadi İşletmesi web
sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,

•

Başvuru, sınav ve belgelerin kullanımıyla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara
zamanında duyurmakla,

•

Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav kuralları, sınav
sonuç bilgileri, başarı durumları, itiraz ve şikayet süreci, adayların Kişisel Verileri
Koruma Kanunu hakkında MAKFED İktisadi İşletmesi web sayfası vasıtasıyla
bilgilendirmekle,

•

Yeterlilik birimi bazında sınav başvurusunun yapılması ve yeterlilik birimlerinin
birleştirilmesi konularında MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şartları web
sayfasında güncel olarak ilan etmekle,

•

Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,

•

Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları
bilgilendirmekle, adayların kopya çekilmesine müsaade etmemekle, sınav yerinde iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getirmekle

•

Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

•

MYK ve TÜRKAK dışında, kişisel bilgilerin kişinin izni olmadan sadece yasal bir
gereklilik olması durumunda 3. taraflarla paylaşmakla,
B) Belgelerin Kullanımı

• İş bu sözleşmenin belgelerin kullanımı ile ilgili bölümü adayın belge almaya hak kazanması
durumunda geçerli olacaktır.
•

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

•

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

Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve
zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

•

Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür

•

Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esasları web
sayfasında bildirmekle yükümlüdür
C) Logoların/Markaların Kullanımı

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

BELGENDİRME MÜDÜRÜ

ADI-SOYADI:

ADI-SOYADI:

TARİH:

TARİH:

İMZA:

İMZA:
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