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ASO 2. ve 3.OSB BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR
GENEL KURALLAR

Belge Geçerliliğinin Sona Ereceği Tarih

Belgeye Esas Yeterliliğin Adı ve Kodu

Aday No

T.C. Kimlik No

Belge Sahibin Adı ve Soyadı

Belge Numarası

Belge Düzenleme/Yürürlük Tarihi

1. BELGEYE AİT REFERANS BİLGİLER 

4.3 ASO 2. ve 3. OSB METES'in, bildirim yaparak veya bildirim yapmadan, farklı yöntemler kullanarak ve gerekli gördüğü sayıda belge sahibinin

gözetimini yapma hakkı ve yetkisi vardır.

4.4 ASO 2. ve 3. OSB METES'in, usulüne uygun olmayan ve zamanında teslim edilmeyen gözlem raporlarından dolayı Yeterlilik Belgesini Askıya

Alma veya gerektiğinde iptal etme yetkisi vardır.

4.5 Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri ASO 2. ve 3. OSB METES'e sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır.

4.6 Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirilir ve askıya alınanlardan belgenin askıya alındığı süre boyunca

belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasının bildirimi yapılır.

4.7 Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere ASO 2.

ve 3. OSB METES'in web sitesinden yayınlanır.

2. KAPSAM

İşbu sözleşme, ASO 2. ve 3. OSB METES ile Bu kuruluşça belgelendirme sınavlarında belirtilen ölçütleri başarı ile gerçekleştirerek mesleki yeterlilik

belgesi almaya hak kazanan BELGE SAHİBİ arasında, belgenin geçerliliği süresince uyması gereken Belgenin Kullanım ve marka/ logo kural ve

şartlarını kapsamaktadır. 
3. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ, GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI VE YENİLENMESİ

3.1 Belgeler Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süre kadar geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresinin uzatılmasında Ulusal Yeterliliklerde belirtilen

yaptırımlar uygulanır. Aksi bir hüküm belirtilmediği takdirde Yeterlilik Belgesinin düzenlenme tarihi, belgenin yürürlüğe girdiği tarihtir.

3.2 Belgenin geçerlilik süresi …........................ tarihinden itibaren 5 (Beş) Yıldır. 

3.3 Yeniden belgelendirme ve geçerlilik süresi faaliyetlerinin şartları ve sıklığı, süresi MYK’nın yayınladığı ilgili yeterlilik programında

tanımlanmıştır. Belge Yenileme ve Geçerlilik süresinin uzatılması işlemi Belgenin geçerlilik  süresinin  sona  ermesi  ile  başlar.

İş bu sözleşmeye konu olan Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerliliğinin sona erdiği tarih  ….................'dir

3.4 Belge sahibi belgesini yenilemek/geçerlik süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitim tarihinden önceki bir ay içerisinde belge

yenileme evrakları ile ASO 2. ve 3. OSB METES'e başvuru yapmak zorundadır.

3.5 ASO 2. ve 3. OSB METES'in bu konuda belge sahiplerine ayrıca bildirimde bulunma veya duyuru yapma sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur.

3.6 Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi sonunda gerekli başvuru yapılmaması durumunda Belgeler hükmünü kaybederek geçersiz sayılır. 

3.7 Gözlem raporlarına göre yeterlilik belgesi sahipliğine uygun olmadığı belirlenen adayların, Yeterlilik Belgesine başvuru şartlarına sahiplik

özelliğini kaybedenlerin, belgeleri askıya alınmış veya iptal edilmiş olanların Belge Geçerlilik Süresinin Uzatılması veya Belge Yenileme başvuruları

kabul edilmez.

3.8 Yeterlilik Belgesi Yenileme Başvurusunda Yeniden Belgelendirme Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Belge Yenileme Ücretinin

ödendiğine dair Banka Dekont gibi başvuru için gerekli evrakların ASO 2. ve 3. OSB METES'e teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak ile

başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmez.

3.9 Yeniden belgelendirme işlemlerine ait güncelleştirilmiş ücret tarifesi ASO 2. ve 3. OSB METES'in internet sitesinde yayımlanır.

3.10  Vazgeçme, sınavlara katılmama, süreç içerisinde belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi gibi sebeplerle ücret iadesi yapılmaz.

3.11 Gözlem raporlarının olumlu ve uygun olması şartı ile birlikte, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen esaslara göre, doğrudan veya kapsamı sınırlı ya da

tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak sınavlar sonucunda başarı sağlanması durumunda yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi uzatılır, yeterlilik

belgesi yenileme işlemi gerçekleştirilir. 

3.12 Bu sözleşme ile belge sahibi, yetkili merciler tarafından getirilen düzenlemeye riayet edeceğini, Belge Geçerlilik Süresinin uzatılması veya

belge yenileme için ASO 2. ve 3. OSB METES'e yapılacak başvurunun şartlarını kabul eder.

3.13 Yasal mevzuatın değişmesi ya da MYK’ nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması durumlarında ilk

belgelendirme şartlarını oluşturarak yeniden belgelendirme faaliyetini yapar. 

4. GÖZETİM VE BELGENİN ASKIYA ALINMASI/İPTALİ

4.1  Belge sahibinin, çalıştığı işyerinde sahip olduğu yeterlilikle ilgili Ulusal Meslek Standardında ve Ulusal Yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri, davranış 

ve performans şartlarını yerine getirip getirmediği, bu özelliklerin çalışmalarına ve işyeri ortamına yansıma durumlarının ilgili amirlerince veya

işyeri yetkililerince düzenlenecek “Gözetim ve Hizmet Birim Formu” ile ASO 2. ve 3. OSB METES'e bildirilmesi gerekmektedir.

4.2 Belge sahibinin ilk gözetim raporu belge düzenleme tarihinden sonraki ikinci yılı takip eden ilk aydır. Bu nedenle belge sahibi, İşyeri

yetkililerince düzenlenecek Gözetim ve Hizmet Birim Formu'nu ........................ tarihinden sonraki 30 (Otuz) gün içerisinde ASO 2. ve 3. OSB

METES'e teslim etmek zorundadır. (ASO 2. ve 3. OSB METES'in bu konuda herhangi bildirim sorumluluğu veya zorunluluğu yoktur.)
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5. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belge Kullanım Şartları ;                      

5.1 Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine, esaslarına (Ulusal Yeterliliğin askıya alınması, yürürlükten

kaldırılması, yeterliliğe göre belgelendirmenin durdurulması, ya da yeterliliğin iptal edilmesi veya belgenin kullanımına ilişkin düzenlemelerin

değiştirilmesi v.b) ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

5.2 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Ulusal Yeterliliklerde değişiklik yapıldığında, yapılan değişiklik belge sahibinin durumunu etkiliyor

ise MYK’nın belirlediği esaslara göre düzenleme yapılır. Bu düzenleme belge sahibine herhangi bir yükümlülük getiriyor ise kendisine bildirilen bu

yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. 

5.3 Belge sahibi, belge kapsamındaki her türlü değişikliği kişisel ve iletişim bilgileri dahil değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 (Onbeş)

gün içerisinde ASO 2. ve 3. OSB METES’e bildirmekle yükümlüdür. Zamanında bildirilmeyen değişiklikten kaynaklanan sonuçlardan belge sahibi

sorumludur.

5.4 Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi yeni belge

düzenlenmesi için ASO 2. ve 3. OSB METES’e başvurur. ASO 2. ve 3. OSB METES, belge sahibinin bilgilerini esas alarak yeni belge düzenlenmesini

sağlar. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

5.5 Belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerli olup, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe

kullanabilirler. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge sahibi hiçbir surette

belgesini başkasına devredemez,  kullandıramaz. 

5.6 Belge sahibi, belgeyi amacı ve kapsamı dışında ve yanıltıcı şekilde kullanamaz. 

5.7 Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap

vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. 

5.8 Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı

olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

5.9 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.

5.10 Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge

kullanmaya devam eden kişiler hakkında ASO 2. ve 3. OSB METES, yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

5.11 Belge sahibi, belge kullanım süresi içerisinde Belgelendirme şartlarını yerine getirmeyi devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek (Örn;

herhangi bir uzuv kaybı veya sağlık problemi yaşaması ) durumlarında meydana geldiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ASO 2. ve 3. OSB

METES’e bildirmekle yükümlüdür. Zamanında bildirilmeyen değişikliklerden kaynaklanan sonuçlardan belge sahibi sorumludur.
5.12 Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. Belge sahibi belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal

edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve ASO 2. ve 3. OSB METES tarafından ilan edilen yönteme uygun şekilde en geç 15 (on beş) iş günü

içerisinde belgeyi iade edecektir.     

5.13 Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ASO 2. ve 3. OSB METES tarafından belirtilen yeniden

belgelendirme gereklerini yerine getirecektir. 

5.14 Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu değerlendirme şartlarını yerine

getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder. 

5.15 Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde

Yalan beyanda bulunulması halinde ASO 2. ve 3. OSB METES belge ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

5.16 Belge sahibi, mücbir sebeplerler (Dış denetimler dahil) sonucunda uygun bulunmayan sınavların iptal edilebileceğini ve sınav görüntülerinin

(kamera kayıtları) ve kişisel bilgilerinin istendiğinde ASO 2. ve 3. OSB METES tarafından ilgili makamlara iletileceğini kabul eder.

5.17 Belge sahibi, belgesini ASO 2. ve 3. OSB METES’in itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

5.18 Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa

bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için ASO 2. ve 3. OSB METES'e eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

5.19 Belge ASO 2. ve 3. OSB METES’in mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde

belge sahibi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

5.20 Bir şüphe durumunda, mesleği yapmayı engelleyen bir sağlık problemi olması halinde, meslekten ihraç edilme veya uyarı alınması halinde belge,

bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilecektir. Belge sahibi kurulun kararlarına uymakla yükümlüdür.

5.21 Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden

belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ASO 2. ve 3. OSB METES’in 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.

5.22 Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, askıya alınmış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge

sahipleri, belgelerini ASO 2. ve 3. OSB METES ’e teslim etmek zorundadır. ASO 2. ve 3. OSB METES, 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.

4.8 Belgenin askıya alınmasını gerektiren sorunun ASO 2. ve 3. OSB METES'ce bildirilen süre içerisinde çözümlenmemesi durumunda ASO 2. ve 3.

OSB METES belgenin kapsamını daraltmaya veya belgeyi iptal etmeye yetkilidir.

4.9 Belge sahibinin mesleğini icra edemediği süreçte belgenin askıya alınması ya da iptali gerekebilir.

4.10 Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından 15 (Onbeş) gün içerisinde ASO

2. ve 3. OSB METES'e teslim edilmesi gerekmektedir.

4.11 Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde ASO 2. ve 3. OSB METES web sayfasında ilan edilebilir.

4.12 Belge sahibi bu sözleşmeyi imzalamakla belirtilen şartları ve sorumlulukların yerine getirilmesindeki yükümlülüğünü kabul eder.
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8 (Sekiz) maddeden oluşan bu sözleşmeyi okudum. Sözleşme hükümlerinin tamamı hakkında bilgi sahibi oldum. Sözleşmede tarafımı ilgilendiren

tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmek üzere kabul ettiğimi beyan ederim.

6. ASO 2. ve 3. OSB METES ’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ASO 2. ve 3. OSB METES,

6.1 Belge sahibinin kişisel bilgi ve belgelerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür, İlgili kişinin izni olmadan üçüncü taraflarla

paylaşamaz.

6.2 Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında “ İtiraz ve Şikayet Değerlendirme

Prosedürü “ne göre değerlendirilmesini sağlamak ve dokümanları internet sitesinde kamunun erişimine sunmakla yükümlüdür.

6.3  Logo/marka kullanım şartlarını adayların ve belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde web sayfasında duyuracaktır.

6.4  Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir. 

6.5 Yasal zorunluluklardan dolayı belgeli personele ait gizli bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda, belgeli personel konu ile ilgili olarak

bilgilendirecektir.

6.6 Belgelendirme prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin

uygulanmasında dokümanlardaki yayın / revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri web sitesinde yayınlanır. Verilen belgenin

mülkiyeti ASO 2. ve 3. OSB METES'e aittir.

6.7 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve

belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden (http://www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes/) yazılı olarak yayınlanarak

belge sahibine bildirecektir. 

6.8 Belge sahibine ait sınav görüntülerinin (kamera kayıtları) ve kişisel bilgilerin istendiğinde ilgili makamlara iletilmesinden ve bunun dışında

kişinin izni olmadan kullanılmamasından yükümlüdür.

6.9 Sınavların mücbir sebeplerle iptal edilmesi halinde (Dış denetimler sonucunda sınavların uygun yapılmadığının tespiti halinde iptal edilebilecek

sınavlar dahil) Belge sahibinin hak kaybına uğratılmaması ve sınavlarının iptal kararından sonra en geç 3 ay içerisinde yeniden yapılmasını

sağlamakla yükümlüdür.

6.10 Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ilgili mevzuatına göre MYK’ya gerekli bildirimleri yapacaktır. 

5.23 Belge sahibi, ASO 2. ve 3. OSB METES tarafından bu sözleşme içeriğinde yapılabilecek değişikliklere uyacağını peşinen kabul eder. 

5.24 Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler. 

5.25 Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul

eder.

Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, “Belge Geçerlilik Tarihinde” sona erer.
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7. MARKA/LOGO KULLANIM ŞARTLARI 

7.1 Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, ASO 2. ve3. OSB METES logo/markasının kullanımında ASO 2. ve3. OSB METES ’in ilgili prosedürlerine,

TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Logo/marka

kullanan Belge sahibi aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

7.2 ASO 2. ve3. OSB METES, TÜRKAK ve MYK Logo/marka kullanımına ilişkin usul ve esaslar, güncel bilgiler ilgili kurum ve kuruluşların web

sitesinden veya yetkililerinden temin edilmelidir.  

7.3 Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım

broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir. 

7.4 Belge üzerindeki Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

7.5 Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, Logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait

olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir. 

7.6 Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir. 

7.7 Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun Logo/marka daha fazla öne çıkmayacak şekilde

kullanılabilir.

7.8 Belge sahibinin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, Logo/marka

kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, ASO 2. ve3. OSB METES’in, doğacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir

olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. 

7.9 Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması

durumunda ASO 2. ve3. OSB METES bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin

başlatılmaması durumunda ASO 2. ve3. OSB METES her türlü yasal hakkını saklı tutar.
8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belge Sahipleri, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce ASO 2. ve 3.

OSB METES’e başvurmayı, gerektiğinde ASO 2. ve 3. OSB METES’in itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde

yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Ankara mahkemelerini kabul ederler.
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