
TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI  

MERKEZ VE BİRİMLERİNİN BAŞKA KURUM VEYA KURULUŞLARLA  

ORTAK EĞİTİM DÜZENLEME VE UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

 
Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu yönerge, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Merkez ve birimlerinin başka kurum veya 

kuruluşlarla ortak eğitim düzenlemesine yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 2 – Bu yönergede geçen; 

a) Oda: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasını, 

b) Merkez: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Merkezini, 

c) Birim: Oda şubelerini, 

d) Ortak kurum: Eğitim düzenlemede işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşu,  

e) Başarı belgesi: Sınav gerektiren bir eğitim programını tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı 

olanlara verilen belgeyi, 

f) Katılım belgesi: Sınav gerektirmeyen eğitim programlarına katılanlara verilen belgeyi, 

ifade eder. 

 
Ortak Eğitim Düzenleme Koşulları   

Madde 3-  TMO merkez ve birimlerinin başka kurum veya kuruluşlarla ortaklaşa düzenleyeceği eğitimler 

için sözleşme hazırlanır.  

a) Bu sözleşmede, eğitimin içeriğine, süresine, konuşmacılara, eğitimin yapılacağı adrese,  eğitimi alabilecek 

kişilerin kimler olabileceğine, eğitim sonunda verilecek belgeye, eğitimin ücretine ve elde edilecek gelirin 

dağılımının Oda ve ortak kurum arasında nasıl yapılacağına ortaklaşa karar verilir.  

b) Sözleşme her iki kurum yetkililerince imzalanır. 

c) Sözleşmede karşılıklı olarak tüm maddi ve diğer sorumluluklar belirtilir. 

 

Eğitimlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi 

Madde 4- Eğitimlerin düzenlenmesi aşağıdaki koşullara göre yapılır: 

a) Eğitim programı, katılım koşulları ve ödeme bilgileri Merkez veya ilgili şube ve ortak kurum tarafından 

birlikte belirlenerek internet üzerinden ve yazılı evraklarla duyurulur.  

b) Oda’ya maliyet getirecek eğitimlerde maliyeti karşılayacak katılımcı sağlanmadan eğitim düzenlenmez.   

c) Eğitim salonlarında çağdaş eğitime uygun koşullarının sağlanmasına dikkat edilmelidir. (Elektronik sunu, 

bilgisayar, internet bağlantısı, ses düzeni,  yazı tahtası, havalandırma vb.) 

d) Gerekli durumlarda eğitim belirli bir kontenjanla sınırlandırılabilir veya düzenleyen kurum ve kuruluşların 

karşılıklı anlaşmasıyla iptal edilebilir. 

e) Talep olması durumunda aynı eğitim aynı ortak kurumla veya başka bir ortak kurumla tekrar yapılabilir.  

f) Eğitim, Oda ve ortak kurumun sorumluluğunda birlikte yürütülür. 

 

Eğitime Başvuru ve Devam Koşulları  

Madde 5- Eğitimlere başvuru ve eğitime devam koşulları aşağıdaki koşullara göre yapılır: 

a) Eğitime katılmak isteyen adaylar, kayıt için istenen gerekli belgelerle eğitimin düzenlendiği Merkez, birim 

veya ortak kuruma başvururlar. 

b) Ücretli olan eğitimlerde ücret adaylar tarafından eğitimden önce ödenir. 

c) Katılımcılar eğitime katıldıklarını belgelemek için eğitim katılım çizelgesini imzalarlar.  

d) Eğitimlerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. 

e) Devam koşulunu sağlamayanlara sınav hakkı verilmez, kayıt parası iade edilmez. 

f) Eğitim sonunda verilecek belgeyi almaya hak kazananlar, ayrı bir belge ücreti ödemezler. 

 

Eğitimin Değerlendirilmesi  

Madde 6- Eğitimlerin değerlendirilmesi eğitimin niteliğine göre ve  aşağıdaki süreç ile belirlenir. 

a) Sınav gerektirmeyen eğitimlerde katılım belgesi/sertifikası verilir. 



b) Sınav gerektiren eğitimlerde başarı belgesi/sertifikası verilir.  

c) Sınav gerektiren her bir eğitim için her iki kurumun temsilcilerinin olduğu sınav komisyonu oluşturulur. 

d) Sınavlar sınav komisyonunun belirleyeceği yöntemle komisyon sorumluluğunda yapılır. 

e) Eğitmenler, sınavda sorulacak soru sayısının iki  katı kadar soruyu ve cevap anahtarını hazırlayarak sınav 

komisyonuna iletir.  

f) Katılımcıların yanıtları kayıt altına alınarak, sınav komisyonu üyesi tarafından değerlendirmeyi yapacak 

Oda birimi veya kurum yetkilisine teslim edilir.  

g) Sınavın yapılacağı ortam sağlıklı sınav yapabilme koşullarını sağlamasına dikkat edilir. 

h) Sınav sonuçları cevap anahtarına göre değerlendirilir, sınav sonuçları eğitimle ilgili birim tarafından 

açıklanır.  

i) Sınav sonunda 100 üzerinden en az 70 alanlar başarılı sayılır. 

j) Yapılan sınavda başarısız olması durumunda katılımcının aynı eğitim için iki kez sınava girme hakkı vardır. 

İki sınavda başarı sağlayamayan katılımcıya ilk başvuru koşulları uygulanır. 

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belgeler 

Madde 7-  Eğitim sürecinde aranan koşulları yerine getiren katılımcılara eğitimin niteliğine göre iki farklı 

belge verilir.  

Başarı belgesi/sertifikası; sınav gerektiren eğitimlerde, eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara 

verilir. 

Katılım belgesi/sertifikası; sınav gerektirmeyen eğitimlere katılanlara verilir.  

 

Düzenlenecek eğitimler sonunda verilecek belgelerin katılım belgesi veya başarı belgesi olarak 

isimlendirilmesi esastır. Ancak ortak kurumla anlaşmaya göre bu belgelere katılım sertifikası veya başarı 

sertifikası da denilebilir. 

 

Düzenlenecek belgede eğitimin düzenlenmesinde Oda’nın ana kurum olup olmamasına göre logonun yeri 

ve imza bölümleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle eğitim sonunda düzenlenecek belgeler, bu yönergenin 

ekindeki örneklere uygun olmak zorundadır.  

 

Oda logosu, diğer kurum veya kuruluşun logosu ile aynı hizada olmalıdır. Logoların büyüklük ölçüleri aynı 

olmalıdır. Oda logosunun eni 3cm’den az olamaz.  Oda logosunun tasarımı ve en-boy orantısı hiçbir şekilde 

değiştirilemez.  

 

Ek-1: Ortak Eğitim Başari Belgesi_Sertifikasi-Oda (TMO Ana Kurum)  

Ek-2: Ortak Eğitim Başari Belgesi_Sertifikasi-Kurum (TMO Ana Kurum Değil)  

Ek-3: Ortak Eğitim Katılım Belgesi_Sertifikasi-Oda (TMO Ana Kurum)  

Ek-4: Ortak Eğitim Katılım Belgesi_Sertifikasi-Kurum (TMO Ana Kurum Değil) 

 

Bunların dışında belge düzenlenmesi Oda Yönetim Kurulu’nun onayını gerektirir.  

  

Çeşitli Hükümler 

Madde 8- Gerekli durumlarda Oda Yönetim Kurulu bu yönergedeki maddeleri değiştirebilir. 

 

Yürürlük:  

Madde 9- Bu yönerge, Oda Yönetim Kurulunun 14 Ekim 2012 tarihli 9. toplantısında alınan 106 sayılı kararı 

ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme:  

Madde 10-  Bu yönerge,  6235 sayılı TMMOB Yasası, TMO Ana Yönetmeliği ve yürürlükteki yasal 

mevzuata bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  


