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1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ
1.1 Bu Türkiye Kömür İşletmeleri Mesleki Yeterlilik Merkezi((bundan sonra "TKİ MEYEM" olarak ifade edilecektir) ile MYK - Mesleki
Yeterlilik Belgesi almak için TKİ MEYEM’ e başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan kişiler (ADAY) arasında, her iki tarafın
hakları ve yükümlülüklerini belirlemek üzere imza altına alınmıştır.
2. SÖZLEŞME TARAFLARINA AİT BİLGİLER
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3. TARAFLARA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 Aday’a Ait Hak ve Yükümlülükler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Aday, bu sözleşme şartlarına ve TKİ MEYEM’ in kendisine bildirdiği şartlara uymakla yükümlüdür.
Adayın, belgelendirme süreci boyunca tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır.
Başvuru yaptığı halde sınava girmeyen adayın sınav ücreti geri ödenmez.
Yasal zorunluluk olmadıkça, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında TKİ MEYEM’ e bildirmiş olduğu bütün
kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması hakkı vardır.
Aday sınavda kendisine verilen sınav kitapçığı, sınav senaryo vb. sınav gereçlerini sınav görevlisine sınav sonunda teslim
etmekle yükümlüdür.
Aday; engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin TKİ MEYEM
tarafından alınması hakkı vardır.
Adayın tercüman hizmeti vb muhtemel özel ihtiyacı değerlendirmenin bütünlüğünü bozmaması şartı ile hizmet bedeli adaydan
karşılanmak şartı ile TKİ MEYEM tarafından sağlanacaktır.
Adayın, TKİ MEYEM belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikayet ve itiraz hakkı vardır.
TKİ MEYEM, dokümanlarında tanımlanmış sınav süreçlerini işletir. Bu konuda Aday süreçlere müdahale yapmaz, ısrarcı ve
baskıcı tutum sergilemesi halinde sözleşmesi iptal edilir.
Adaylar TKİ MEYEM Personeline hediye veremez.
Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarında, TKİ MEYEM tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne
göre iş ve işlemlerini yürüteceğini, kabul eder.
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 davranacağını kabul eder.
Aday, sınavlar sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ile genel sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Sınavın güvenliğini
tehdit edecek düzeyde herhangi bir kural ihlali (iş güvenliği kuralları, kopya, hile vb.) durumunda değerlendirici tarafından hakkında
tutanak tutulup, sınavının iptal edileceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
İletişim adresinde değişiklik olması durumunda TKİ MEYEM’ e bir ay içerisinde bilgi vereceğini taahhüt eder.
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15. Bu şartları yerine getirilmediği takdirde TKİ MEYEM ’in hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul eder.
3.2 TKİ MEYEM ‘e ait Hak ve Yükümlülükler
1. TKİ MEYEM, aday tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanları, gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza
eder ve yasal zorunluluklar dışında hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez.
2. TKİ MEYEM, belgelendirme şartlarını etkileyebilecek tüm değişiklikleri adaya bildirmekle yükümlüdür.
3. TKİ MEYEM, sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.
4. TKİ MEYEM, sınavların uygulanması esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını güvence altına almakla yükümlüdür.
5. TKİ MEYEM, yayımlamış olduğu sınavlara ilişkin hususlarda (sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri v.b. her zaman değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikleri yaptığı takdirde, resmi internet sitesinden yayımlamak ve ilgili sınava başvuran adaylara eposta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. TKİ MEYEM, adayın sınav anında sınavla ilgili kurallara uymaması durumunda, sınavını
sonlandırma ve iptal edip sınavdan çıkarma hakkına her zaman sahiptir.
6. Aday, girmiş olduğu sınavlara ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarla herhangi bir şekilde paylaştığı takdirde ; TKİ MEYEM' in
aday hakkında yasal işlem başlatma hakkı vardır.
7. TKİ MEYEM sınavlarla ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yayımlamış olduğu usul esaslar dahilinde sesli ve görüntülü
kamera kaydı alma hakkına sahiptir.
8. TKİ MEYEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Madde 37 'nin 4 ve 5. alt bentlerinde belirtilen
usul esaslar dahilinde; aday girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğu takdirde; başvuru esnasında TKİ MEYEM' e ödenen sınav
ücretini adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
9. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447sayili işsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde işsizlik Sigortası
Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için,
ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde TKİ MEYEM tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav haklarını
kaybedeceğinden başvuru esnasında TKİ MEYEM’ e ödenen sınav ücretini adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
10. Aday; TKİ MEYEM belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formu doldurup, sınava ilişkin ücretleri ödemesi
ve başvurusunun TKİ MEYEM tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası; başvurunun onay tarihinden itibaren bir yıl içinde
başvurduğu kapsamda TKİ MEYEM' in açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday Başvuru Formu ile başvuruda
bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti TKİ MEYEM' den geri iade isteyemez. TKİ
MEYEM' in bu durumda aday tarafından ödenmiş olan sınav ücretini, adaya geri iade etmeme hakkı vardır.
11. TKİ MEYEM, belgelendirme hizmetleri kapsamında açmayı planladığı ve açmış olduğu sınavları, resmi internet sitesi olan
http://tkimeyem.tki.gov.tr/ adresinden Sınav Takvimi ile duyuru şeklinde adaylara duyurmaktadır. Adaylar girecekleri sınav
ve/veya sınavları buradan takip etmekle yükümlüdürler; TKİ MEYEM' in bunun dışında adaylara bir duyuru yöntemi kullanma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
12. TKİ MEYEM, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, adaylara ve sınavları geçip
belge almaya hak kazanan belgelendirilmiş kişilere; sınav süreci ve belgelendirme süreci dahil her türlü reklam, tanıtım ve
mesleki yeterlilik sistemi bilgilendirme faaliyetlerini e-posta yoluyla yapma hakkına sahiptir.
13. TKİ MEYEM, sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik
ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, uygulanabilir olan önlemleri almakla yükümlüdür.
14. TKİ MEYEM, Covid 19 tedbirlerine yönelik olarak sınavların uygulanması esnasında TKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan
TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI’nda belirtilen önlemlerin alınması ve uygulanmasını güvence altına
almakla yükümlüdür.

4. ANLASMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
4.1 Aday, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce;
TKİ MEYEM’ e başvurmayı, gerektiğinde TKİ MEYEM 'in itiraz ve şikâyet sürecini başlatmayı; bunlardan sonuç alamadığı takdirde
yargı yoluna gitmeyi kabul eder.
4.2 Taraflar, çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak ANKARA Mahkemelerini kabul eder.

5. SÖZLEŞMENİN TANINMASI
5.1 İş bu sözleşme 5 (beş) maddeden ibaret olup, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflarca birlikte okunarak son sayfası
imzalanmak suretiyle; sözleşmede belirtilen şartları karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
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TKİ MEYEM BELGELENDİRME SORUMLUSU
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