BELGELENDĠRME SÖZLEġMESĠ
TARAFLAR
3M MESLEKĠ EĞĠTĠM BELGELENDĠRME HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ, bundan sonra ‘3M BELGELENDĠRME
KURULUġU’ olarak ifade edilecektir.
3M BELGELENDĠRME KURULUġUbelgelendirme sınavlarına başvurarak belge almaya hak kazanan Adaylar bundan sonra
‘BELGE SAHĠBĠ’ olarak ifade edilecektir.
ĠĢ bu sözleĢme, 3M BELGELENDĠRME KURULUġU belgelendirme prosesi ve adayın belge almaya hak kazanması halinde ve
belgenin geçerliliği süresince tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıĢtır.
Bu sözleĢme iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası Adaya verilir, bir nüshası 3M BELGELENDĠRME KURULUġU’ nda Aday
Özlük Dosyasında muhafaza edilir.
ADAY ADI- SOYADI
TC KĠMLĠK NUMARASI
:
BELGELENDĠRME KAPSAMI
BELGELENDĠRME ULUSAL YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ

:
:
:

BELGELENDĠRĠLMĠġ ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
1. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında
herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği
devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
2. Belgeyi kullandırma hakkı 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ na aittir. 3M BELGELENDİRME KURULUŞUtarafından
belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde 3M BELGELENDİRME KURULUŞUbelgeyi askıya alma ve
iptal etme yetkisine sahiptir.
3. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve
yeniden belgelendirme dâhil tüm duyuru ve uyarıları 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun web sayfasından ve kişisel
hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda3M BELGELENDİRME KURULUŞUtarafından
belirtilen yönteme uygun olarak, değişen şartlara uymak ve konuyla ilgili kendisinden istenen kanıtları 3M BELGELENDİRME
KURULUŞU’ na sunmak zorundadır.
5. Belgegeçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması
durumunda, 3M BELGELENDİRME KURULUŞU' nun, belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve
sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
6. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’
na iade edecektir.
7. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri alacak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.
8. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve 3M BELGELENDİRME
KURULUŞUtarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
9. Belgenin geçerlilik süresi sonunda, belge kullanımına devam etmek için 3M BELGELENDİRME KURULUŞUtarafından belirtilen
yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.
10. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru
olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
11. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalıĢması durumunda, iĢveren/iĢyeri bilgilerini doğru
ve eksiksiz olarak 3M BELGELENDĠRME KURULUġU’ a bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
13.Başvuru sırasında, sistemde mevcut olan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve bilgilerin değişmesi halinde
gecikmeksizin3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ na bildirecektir.
12. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, 3M BELGELENDİRME
KURULUŞU’ na gecikmeksizin bildirecektir.
13. 3M BELGELENDİRME KURULUŞUtarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.
14.Ulusal yeterliliklerin revize edilmesi durumunda belgeli kişilerin nasıl etkileneceği ve belgenin devamlılığı için yapılması
gerekenler MYK tarafından belirlenir. Revizyon sonrasında belgelerinin devamlılığını talep eden belgeli kişiler MYK tarafından karar
verilecek sürecin gerekliliklerini yerine getirmeyi kabul eder.
15. Belge yenileme zamanı gelen belgeli kişiler,






Adayın Logo ve ĠĢaret Kullanım ġartları ile Ġlgili Yükümlülükleri
Belge Sahibi 3M BELGELENDİRME KURULUŞUlogosunu, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet
sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir
yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge
numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya
çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.
Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya
iptal edilir.
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Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde 3M BELGELENDİRME KURULUŞUlogosu yer almaktadır.
Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri 3M BELGELENDİRME KURULUŞUtarafından gönderilir.
Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. 3M BELGELENDİRME
KURULUŞUlogosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına
ilişkin güncel şablonlar 3M BELGELENDİRME KURULUŞU ’ dan temin edilmelidir.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda 3M BELGELENDİRME
KURULUŞUbunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması
durumunda yasal önlem alacaktır.
ADAYIN HAKLARI
Aday, yetkinliği tam anlaşılacak şekilde ve ilgili 3M dokümanlarına uymak şartı ile 3M logo ve uygunluk işaretlerini kullanabilir.
Aday belge kapsamındaki yetkinliklerini kamuya ilan etme hakkına sahiptir.
Aday belgelendirme ile ilgili her türlü şikâyet ve itirazını ilgili 3M dokümanlarına göre yapma hakkına sahiptir.
Adayın, tüketi hakları mevzuatı ile gelen hakları saklıdır.
3M BELGELENDĠRME KURULUġU’ NUN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
3M başvuruyu aldıktan sonra maksimum 2 ay içerisinde ilgili sınavı açmakla yükümlüdür.
Belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde 3M
BELGELENDİRME KURULUŞUwww.3mmym.com Web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan
etmekle,
Alınan belgelerin geçerliliği süresince; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden
belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun Web sayfasında
(www.3mmym.com) ilan etmekle veya diğer iletişim araçları (e-mail, sms, telefon) yoluyla adayları bilgilendirmekle,
Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerinin değişen şartlara uygunluğunu
doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
Kuruluşumuz tarafından yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin verilmesi gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece,
ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgileri hakkında Adaylara ve Belge sahiplerine bilgilendirme yapmakla,
Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
3M BELGELENDĠRME KURULUġUNUN HAKLARI
3M, başvurulan kapsam ile ilgili ulusal yeterlilik, 3M dokümanı ve yasal dokümanların gereklerini karşılamayan uygunluk
değerlendirme başvurusuna ilişkin eksikleri tamamlatma; eksikleri süresinde tamamlamayan başvuru dosyalarını kapatma,
başvurusu uygun olmayan veya 3M’in hizmet alanlarda/kapsamlarda olmayan başvuruları reddetme hakkına sahiptir.
3M, aday belgelendirilmesi sürecinde ( sınav, karar alma ve karar sonrası süreçte, gözetim, kapsam genişletme ve belge yenileme
denetimleri dahil), belge ile ilgili ulusal yeterlilik, 3M dokümanı ve yasal dokümanların gereklerinin müşteri tarafından kısmen ve
ya tamamen yerine getirilmediğini tespit etmesi haline sınavı erteleme, belgeyi vermeme, askıya alma, başvurulan kapsamdan daha
dar veya değiştirilmiş kapsamda belge verme; gerektiğinde ilave sınav yapma kararını alma; daha önce verilmiş kapsamlarda
gerekçesini adaya bildirerek düzeltme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3M, sınavlarda iç ve dış personellerini kullanabilir.
3M, bir sınava bağlı kalmaksızın, elde ettiği objektif verilere veya delillere dayanarak adayın belge durumu ile ilgili karar alabilir
ve gerekçelerini adaya bildirir.
3M, ilave bilgi ve belgeler ışığında değerlendirici puanlamasının gerektirdiği karardan farklı bir karar alabilir ve bu durumda
kararını adaya bildirir.
3M karar alma sürecinde; tamamlayıcı bilgi, belge isteyebilir ve gerekçelerini açıklayarak ilave sınav yapabilir.
Masrafları 3M tarafından karşılanmak TÜRKAK, MYK veuygun gördüğü diğer tarafları, sınavı izlemek üzere denetime dahil
edebilir.
3M sınav yapıcıları sınav sırasında, güvenliklerinin tehlikeye girdiğini anladığında sınavı yarıda kesme ve bitirme hakkına sahiptir.
Böyle bir durumda sınavın hiç yapılmamış sayılacağı aday tarafından kabul edilmiştir.
3M, uluslararası belgelendirme programı ve ulusal yeterlilikteki kurallarındaki ve politikalardaki değişikliklerden veya MYK ve
TÜRKAK yaptırımlarından kaynaklanan gerekliliklerden dolayı önceden bildirmek kaydıyla belgeyi askıya alabilir veya iptal
edebilir. Bu durumda maksimum iki ay içerisinde adayı tekrar sınava alır.
ANLAġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

BelgelendirilmiĢ Aday(lar), bu sözleĢmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaĢmazlığın çözümlenmesi
için yargı yoluna gitmeden önce 3M BELGELENDĠRME KURULUġU’ na baĢvurmayı, gerektiğinde 3M
BELGELENDĠRME KURULUġU’ nun Ġtiraz ve ġikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları
takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye CumhuriyetiBodrum mahkemelerini kabul
ederler.
YUKARIDA BELĠRTĠLEN ġARTLARI OKUYARAK KABUL ETTĠĞĠMĠ VE ĠMZALADIĞIMI BEYAN
EDERĠM.
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