ESKİŞEHİR DEMİRYOLU EĞİTİM VE
SINAV MERKEZİ
Tren Makinisti Belgelendirme Programı Kılavuzu
Başvurularının Alınması ve Gözden Geçirilmesi
Aday Başvuru Formunun doldurularak, TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav
Merkezi Müdürlüğüne (EDESM) iletilmesi ile belgelendirme başvurusu yapılmış olur. Aday Başvuru
Formu internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur. Doldurulan form, başvuru sahibi tarafından imzalı
olarak EDESM’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir. Aday Başvuru Formu
EDESM tarafından ilgililerin ulaşımına açık hale getirmiştir. e-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru
formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak iletilmelidir.
Aday Başvuru Formunun EDESM’ ye ulaşmasının ardından form, öncelikle Kayıt ve Belgelendirme
İşleri Sorumlusuna iletilir. Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusu, ilgili talebi inceler ve
belgelendirmenin talep edildiği alan ile belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Kayıt ve
Belgelendirme İşleri Sorumlusunun kararıyla Sınav ve Belgelendirme Sorumlusundan onay alınır.
Belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse, ilgili karar Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusu
tarafından başvuru sahibine Aday Başvuru Formunda belirtilen iletişim bilgileri ile bildirilir.
Tren Makinisti (Seviye 4) Belgelendirme Sınavına başvuracak adayların aşağıda yer alan şartları
sağlamaları gerekir.
Eğitim şartlarını sağlayan adaylar için;
1. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından “Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav
Merkezi Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilmiş Demiryolu Eğitim Merkezinden yeterlilik
birimleri için öngörülen eğitim konularında eğitim almış olmak,
2. Eğitim aldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve
kullandığı cer aracını gösteren belgeye sahip olmak.
3. “Tren Makinist Yönetmeliği” ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik
yeterliliklere sahip olmak,
Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;

1. En az 2 yıl makinist olarak çalışmış olmak,
2. En az bir ana hat lokomotif (tren setleri hariç) yetki belgesine (brövesine) sahip olmak,
3. Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik
yeterliliklere sahip olmak,
4. Çalıştığı işyeri tarafından onaylanmış çalıştığı hat kesimlerini gösteren belgeye sahip
olmak.
MESLEKİ YETERLİLİK BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
Eğitim şartlarını sağlayan adaylar için;
1

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından “Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav
Merkezi Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilmiş Demiryolu Eğitim Merkezinden
yeterlilik birimleri için öngörülen eğitim konularında eğitim alındığını gösteren belge

2

Eğitim aldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi
ve kullandığı cer aracını gösteren belge
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3

Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik
yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belge

4

Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu

5

Nüfus cüzdanı fotokopisi

6

Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

7

Tek nokta Başvuru Formu (Kurumsal başvurular için)

Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;
1

En az 2 yıl makinist olarak çalışmış / çalışıyor olduğunu gösteren belge

2

En az bir ana hat lokomotif (tren setleri hariç) yetki belgesine (brövesine) sahip olduğunu
gösteren belge ya da bröve fotokopisi

3

Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik
yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belge

4
5

Çalıştığı işyeri tarafından onaylanmış çalıştığı hat kesimlerini gösteren belgeye sahip
olduğunu gösteren belge
Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu

6

Nüfus cüzdanı fotokopisi

7

Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

8

Tek nokta Başvuru Formu (Kurumsal başvurular için)

Aday, Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını istiyorsa Aday Başvuru
Formunda ilgili yerleri işaretlemeli ve doldurmalıdır. Tren Makinistliği belgelendirme sınavına
Kurumsal Başvuruların yapılmasında ise kurumlar kendi personeli için ( en az on kişilik taleplerde )
“Tek Nokta Başvurusunda” bulunabilirler. Kurum tarafından toplu yapılan sınav başvurularında, işyeri
amiri söz konusu ödemenin hangi adaya/adaylara ait olduğunu “ Tek Nokta Başvuru Formu” ile
EDESM’ye bildirir. Sınavda başarılı olan adayların ücret iadesi toplu olarak kuruma yapılır. Sınav ve
belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, adayların 26.09.2017 tarihinden sonra
sınav(lar)a girmiş, söz konusu sınav(lar) için sınav ücreti ödenmiş olması gerekir. Söz konusu sınav(lar)
sonucunda belge almaya hak kazanmış kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanır.
EDESM, her bir adayın başvuru formu ve eklerini ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen sınav giriş şartlarına
göre değerlendirir. Başvurusu uygun olan ve uygun olmayan adayları belirler, başvuru evraklarından
herhangi birisinin eksik olması veya gerçek durumu yansıtmadığının belirlenmesi durumunda adayın
başvurusu kabul edilmez ve aday bilgilendirilir. Adayların eksik evraklarını 7 (yedi) iş günü içinde
tamamlayarak sunmaları gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayan
adayların başvuruları geçersiz sayılır. Başvurusu uygun olanlar adayların sınavları gerçekleştirilir.
Sınavların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından sınavların planlanması ve organizasyonu gerçekleştirilir.
Sınav takvimi internet sitesinde yayınlanır.
Başvuru sahibi adayın başvurusunun incelenmesinin ardından, duyurulan tarihlerdeki sınavlar için
başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte, aday Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusu tarafından
Sınava Katılacak Aday Listesine kaydedilir.
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Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu, Sınav komisyonunu, havuz listelerini kullanarak belirler.
Sınavlar, Personel Belgelendirme ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Prosedürüne uygun olarak
gerçekleştirilir ve değerlendirilir.

Belgelendirme Programı

Yeterlilik

Yeterlilik Birimleri

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4)

A1

İSG, Çevre ve Kalite

A2

Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

A3

Cer Tekniği ve Tren Sürüş Uygulamaları

Sınavlar ve Değerlendirme
11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) Yeterlilik Birimi Başarı Tablosu
Teorik Sınav
Yeterlilik
Birimi

Soru
Sayısı

Süre
(Dk)

Geçme
Notu

A1

20

20

70

A2

50

75

70

A3

50

75

70

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi
Sınavlar sonucunda başarısız olan adaylar, 12 ay
içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, 2
kereyi geçmemek üzere tekrar sınava girebilirler.

Her soru eşit puana sahiptir. Her yeterlilik ayrı ayrı ele alınır ve yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Teorik
sınavdan başarısız olan adaylar performans sınavına alınamazlar.
Performans sınav tarihi ve sınava girecek adaylar web sayfasında ilan edilir.
11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) Yeterlilik Birimi Başarı Tablosu
Performans Sınavı
Yeterlilik
Birimi

Sınav

A3

Gözlem
Formu

Geçme

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Notu
80

Sınavlar sonucunda başarısız olan adaylar, 12 ay içinde
sadece başarısız oldukları birimlerden, 2 kereyi geçmemek
üzere tekrar sınava girebilirler.

Adaylar sınavda kontrol listesine göre ve yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve
beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Adayın, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, treni
ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız
sayılır. Sınav değerlendiricisinin verdiği puanlar form üzerinde kayıt altına alınır ve adayların başarı
durumu yazılır. Her iki sınav sonunda başarılı olup belge almaya hak kazananlar web sayfasından ilan
edilirler.
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Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Teorik Sınavlar
1. Sınav başlamadan önce değerlendiriciler tarafından adaylara okunur ve bu kurallara uyulması
sağlanır.
2. Sınav başlamadan önce görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılacaktır. Sınav başlamadan en
az 15 dakika önce sınav salonunda hazır olunuz ve sınav giriş belgesi ve kimliğinizi (Fotoğraflı
ve TC kimlik numarası bulunan kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) sınav görevlilerinin
görebileceği şekilde sıranın üzerinde hazır ediniz. Sınav görevlileri tarafından verilen “sınav
yoklama listesini” imzalayınız
3. Sınavınız ses ve görüntü kaydı altına alınmaktadır. Sınav sonrasında kamera kayıtlarının
incelenmesinde; sınav kuralları ile ilgili usulsüzlük yaptığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz
sayılarak hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
4. Sınava salonuna yanınızda kitap, defter, silah ve kesici aletler ile girmeniz yasaktır.
5. Sınav salonunda cep telefonu, akıllı saat, kamera ya da herhangi bir kayıt cihazı bulundurmanız
yasaktır. Cep telefonu ya da kayıt yapabilen elektronik cihazlarınızı kapatarak sınav görevlisine
teslim ediniz.
6. Sınav süresince adayların birbirleriyle veya sınav görevlileriyle konuşmaları, kalem silgi
alışverişi yapmaları, sıralarının üzerinde soru ve cevap kâğıdından başka bir kâğıt
bulundurmaları, kopya çekmeleri ya da kopya girişiminde bulunmaları yasaktır.
7. Sınav kurallarına uymayan, toplu ya da yalnız kopya girişiminde bulunan adayların ikaz
edilmeden soru ve cevap kağıtları sınav görevlileri tarafından toplanarak sınavına son verilip
işlem hakkında tutanak tutulur.
8. Sınav salonunu ne sebeple olursa olsun terk eden adaylar sınava tekrardan alınmaz.
9. Sınav başlangıç saatinden sonra sınava gelen adayların hiçbir sebeple sınava katılımı mümkün
değildir.
10. Sınavda sadece yumuşak uçlu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Yanıt kâğıdında sadece
işaretleme yapılacak, başka bir karalama yapılmayacaktır. Yapacağınız karalamalar için
müsvette olarak soru kâğıdını kullanabilirsiniz.
11. Yanıt kâğıdında yapacağınız işaretlemelerde kutucuğun içini tamamen doldurunuz. Çarpı yâda
tik atmayınız. Yanlış işaretleme yapılan sorular yanıtsız kabul edilecektir.
12. Her soru için yalnızca bir şık işaretleyiniz. Birden fazla işaretleme yapılan yanıtlar yanlış kabul
edilecektir.
13. Her soru eşit puan değerindedir. Sınav süresi soru kağıdı üzerinde bulunmaktadır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdınızı ve giriş belgenizi birlikte kameraya göstererek sınav
görevlilerine teslim edebilirsiniz.
15. Sınav süresince sınav görevlilerinin yaptığı her türlü uyarıya uymak zorundasınız. Yukarıda
verilen kurallara uymayan ve sınav disiplinini bozan adayın sınavı sonlandırılarak salonu terk
etmesi sağlanır.
Uygulama Sınavları
1. Sınavınız boyunca sınav görevlileri tarafından alınmış tüm güvenlik önlemlerine uymak, sınav
görevlileri tarafından verilen kişisel koruyucu donanımları giymek ve yaka kartınızı sınav
görevlilerinin görebileceği şekilde takmak zorundasınız.
2. Sınav alanında bulunan demiryollarına özgü ikaz levhaları dahil iş sağlığı ve güvenliği açısından
önem taşıyan tüm uyarı levhalarına uymak zorundasınız.
3. Sınav sıranızı beklerken; sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve müdahalede bulunmayacak
şekilde uygun uzaklıkta, değerlendiriciler tarafından belirlenen bir bölgede beklemek
zorundasınız.
4. Sınav alanında defter, kitap, silah, kesici alet gibi sınav gereci sayılamayacak herhangi bir şey
bulundurmak yasaktır. Bulundurmaları halinde derhal sınavları sonlandırılır.
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5. Sınav sürecinin adaylar tarafından kayıt edilmesi yasaktır. Herhangi bir şekilde video kaydı
yapabilen ya da fotoğraf çekebilen her türlü aygıtınızı kapalı konuma getirip sınav boyunca
açmayınız.
6. Sınav sırasında değerlendiricinin sorduğu sorulara cevap vermek, uyarı ve ikazlara uymak,
yapmanızı istediği uygulamaları yapmak zorundasınız.
7. Sınavınız görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınmaktadır. Kamera kayıtlarının incelenmesi
sonrasında sınav kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
8. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tamamına uymak zorundasınız. İş sağlığı ve güvenliğini
tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunan adayın sınavı derhal sonlandırılır.
Belgelendirme Kararının Verilmesi
Sınav sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanlar Sınav Komisyonu tarafından Sınav ve Belgelendirme
Sorumlusu’ na iletilir. Dokümanlar, Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından düzenlenerek Karar
Verici’ ye sunulur. Karar Verici, dosyayı gözden geçirerek, ilgili Ulusal Yeterliliğin gerekliliklerine
göre değerlendirir ve aldığı kararı Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesine kaydeder ve listeyi
Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu’ na iletir. İşlemler, Karar Verici tarafından alınan karara uygun
şekilde yapılır.
Belge almaya hak kazanan adaylar, Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından Belge Takip Listesine
kaydedilir.
Sonuçlarının İlan Edilmesi
Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından 10 gün içinde belge almaya hak
kazananların listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar web sayfasında, merkezinden veya
elektronik ortamda duyurulur. Belge sahipleri belgelerini EDESM’ den Belge Teslim Formu ile alırlar.
Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde EDESM’ den alınması halinde ise her bir adayın
adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak
kazanan kişi ile EDESM’ nin yükümlülükleri Belge Kullanım Sözleşmesinde belirlenmiştir. Belge
almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce Belge Kullanım Sözleşmesini imzalar. Belge Kullanım
Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmenin bir nüshası
adaya verilir, diğer nüshası EDESM’ de kalır
Belgelendirme Kararına İtiraz
Sınava katılan her aday için belgelendirme kararına itiraz yolu açıktır. Aday, itirazını kararın adaya
bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapabilir. EDESM’ ye ulaşan itirazlar İtiraz ve
Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak işlem görür.
Belgelerin Hazırlanması
Adaylar, Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından belgelendirme kararı ile ilgili olarak
bilgilendirilirler. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Kalite Yöneticisi tarafından Mesleki
Yeterlilik Kurumu portalına belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu
tarafından imzalanır ve belge sahiplerine belgelendirme talep formunda talep ettiği şekilde teslim edilir.
Belgenin elden teslim edilmesi durumunda Belge Teslim Formu imzalatılarak adayın kendisine teslim
edilir. Belgenin geçerlilik durumu internet adresinden sorgulanabilir.
Belge sahiplerinin tamamı, başvuru sırasında imzalamış oldukları Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarını
yerine getirmekle yükümlüdürler. Buna ek olarak Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla
yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda
EDESM’ ye 15 (on beş) gün içerisinde haber vermek zorundadır.
Belgelerin Geçerlilik Süresi
Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve ilgili ulusal yeterlilikte
belirtilen süre kadardır.
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Gözetim
Belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen gözetim yönteminde belirtilen
kanıtları belgelendirdiği kişiden sunmasını talep edilir.
11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4)’ e göre; Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belge geçerlilik
süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 2. ve 3. yıllar arasında olmak üzere; tren makinistinin çalıştığı süreler
ve performansı izlenir.
EDESM tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür.
Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belge geçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, , 2. ve 3. yıllar
arasında olmak üzere; çalıştığı süre, çalıştığı hat kesimi, çalıştığı süre ve çalıştığı hat kesiminde çalışma
performansına ilişkin amirinin görüşlerini içeren Gözetim Takip Formunu işyeri amirinin ve kendisinin
ıslak imzasını içeren biçimde ulaştırılır.
Belgelendirilmiş personel, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunarsa, eksiklikleri tamamlaması için 1 ay
süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi, süre sonunda askıya
alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde Belgelendirilmiş personel herhangi bir
düzeltici faaliyet gerçekleştirmez ise belgesi iptal edilir. Kararlar, Sınav ve Belgelendirme Sorumlusu
tarafından alınır.
Belgelerin Yenilenmesi/Askıya Alınması/İptal Edilmesi
Belgenin askıya alınma nedenleri:
1. Gözetim süresini doldurduğu halde kişinin Gözetim Takip Formunu teslim etmemesi,
2. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,
Belgenin iptal nedenleri:
1. Belgelendirilmiş personelin gözetim süresince işyeri amiri tarafından yetersiz olduğunun tespit
edilerek Gözetim Takip Formunda belirtilmesi,
2. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
3. Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik
yeterliliklere sahip olduğunun süreli bildirimlerinde bulunulmaması
4. MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması
gerekliliğinin oluşması,
Yukarıda yer alan şartların oluşması durumunda adayların belgeleri ilgili Sınav ve Belgelendirme
Sorumlusu tarafından alınan karar ile askıya alınır ya da iptal edilir.
Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine, belgelerinin askıya alındığı/iptal edildiği süre
boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması ve belgelerini kullanamayacakları Kayıt ve
Belgelendirme İşleri Sorumlusu tarafından yazılı olarak bildirilir ve web sitesinde yayınlanır.
Belgenin Kaybedilmesi/Yırtılması
Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik
olması durumunda belge sahibi EDESM’ye durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde
durum MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden
ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.
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Ücretler

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4 )

Teorik Sınav Ücreti
(TL)

Uygulama Sınav
Ücreti (TL)

A1 İSG, Çevre ve Kalite

75

-

A2 Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

225

-

A3 Cer Tekniği ve Tren Sürüş Uygulamaları

225

725

TOPLAM

525

725
1250

GENEL TOPLAM





















Sınava katılmak isteyen ve bireysel başvuruda bulunan adaylar, Tren Makinisti (Seviye 4)
Belgelendirme Sınavı ücretini EDESM tarafından belirlenen banka hesap numaralarına online,
EFT, havale yolu ile yatırabilirler.
Kurumsal başvurularda, EDESM ile kurum arasında yapılacak ödeme planına göre
gerçekleştirilir.
Ücretlere KDV Dahildir.
Ücretlere MYK Belge ücreti dahil değildir.
Belge Masraf Karşılığı: 150 TL. Sadece tüm sınav oturumlarından başarılı olup belge almaya
hak kazanan adaylardan alınır.
Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki
değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti 150
TL alınacaktır.
Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.
Girilen sınav oturumlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olan adaylar, 1 yıl
içinde bir defaya mahsus olmak üzere sadece başarısız olduğu bölümlerden ücretsiz olarak
sınava girme hakkına sahiptir.
Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız
olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti
alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav
imkânı sağlanmaktadır.
Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin 2019
yılının sonuna kadar sınav ve belge ücretinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır.
Her iki teorik sınavdan başarısız olan adayların uygulamalı sınav ücretleri iade edilmektedir.
Yukarıda belirtilen durum haricinde, herhangi bir nedenden dolayı sınava giremeyen adaylara
ücret iadesi hiçbir durumda söz konusu değildir. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik
birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır. Bu Kanun kapsamında
sağlanan destek imkânı, sınavdan önce Kuruluş tarafından adaylara bildirilmek zorundadır.
Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını EDESM hesabına yatırırlar.
Adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce MYK hesaplarına aktarılır.
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Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan
kişilerin listesi ile birlikte MYK’ ya iletilir.
Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz. Belge masraf karşılığı
sınavdan hariç tutulmaktadır

Marka ve Logo Kullanma Talimatı
1. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ marka/logosunu
kullanan belgelendirilmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır:
2. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik
ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet
üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
3. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
4. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı
ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.
5. Logo/marka TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ web
sitemizde belirtildiği şekilde kullanılabilir. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM
ve SINAV MERKEZİ Logo ve Marka Tanımı’ nda belirtilen tüm şartları taşımalıdır.
6. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ
logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden
boyutlandırılabilir.
7. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ logosu, TÜRKAK
ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına
ilişkin güncel şablonlar TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV
MERKEZİ ’ den temin edilmelidir.
8. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ
logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait
logo kullanılacaksa, TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ
logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat
hükümlerine uymakla yükümlüdür.
10. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal
edilmesi durumlarında, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş TCDD
TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ logosunun/markasının
kullanımını durdurmalıdır.
11. Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun TCDD TAŞIMACILIK AŞ
ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının
tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya
kuruluştan düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun
devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.
12. TCDD TAŞIMACILIK AŞ ESKİŞEHİR EĞİTİM VE SINAV logosu kabartma veya
hologram şeklinde kullanılabilir.
13. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat
hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
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