
Aday Taahhütnamesi
Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

TRSert® kurumsal web sayfasında yayınlanan belgelendirme  program hükümlerine uyacağımı taahhüt ederim.

Belgelendirme şartlarına uyacağıma ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğimi taahhüt ederim.

Başvurudan itibaren, belge alıncaya veya belgem yenileninceye kadar sınav ve belgelendirme sürecine dair tahakkuk 
ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi ile TRSert®’ den geri talep 
etmeyeceğimi taahhüt ederim.  

İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını TRSert®’ e ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş 
sayılacağımı, belge almaya hak kazansam bile, ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin düzenlenmeyeceğini biliyor ve 
kabul ediyorum.

Sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine 
katılmayacağımı taahhüt ederim. Aksi taktirde sınavımın geçersiz sayılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum.

Sınavlar esnasında tarafıma teslim edilen cihaz ve ekipmanları, mesleki kurallara uygun biçimde kullanacağıma, bilinçli şekilde 
zarar vermeye yönelik bir eylemde bulunmayacağımı, iş güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğimi taahhüt ederim. 

Kişisel verilerimin MYK - Meslekî Yeterlilik Kurumu’ na aktarılacağını biliyor ve onaylıyorum.

Belge almaya hak kazanmış olsam bile, bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından 
değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini biliyor ve onaylıyorum.

Yazılı, mülâkat ve uygulamalı (performans) sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınacağını biliyor ve onaylıyorum. Sınav 
esnasında tarafıma gösterilen alan dışına, yani görüntü kaydı dışına çıkmayacağımı taahhüt ederim. Aksi 
halde sınavımın geçersiz sayılabileceğini biliyor ve onaylıyorum.

Sınavlar esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğimi, kendimi, diğer katılımcıları ve sınav 
personellerini tehlikeye sokacak hal ve davranışlardan uzak duracağımı taahhüt ederim. 

Sınav esnasında, TRSert® tarafından görevlendirilmiş sınav personellerinin talimat ve uyarılarına uygun hareket edeceğimi 
taahhüt ederim. 

TRSert® tarafından bildirilen prosedür ve/veya talimat gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımı TRSert® 
yetkililerine  P03-F01 ÖNERİ/ŞİKAYET/İTİRAZ FORMU vasıtası ile iletmem gerektiğini ve itiraz/şikayetlerimin tarafsız 
İTİRAZ/ŞİKAYET KOMİTESİ tarafından değerlendirilip karara bağlanacağını biliyor ve kabul ediyorum. 

Alacağım belgenin mülkiyet haklarının TRSert®’ e ait olduğunu; verdiğim bilgilerin doğru olmadığının tespit 
edilmesi, belgemin uygun olmayan şekilde kullanılması, belge üzerindeki marka/logoların uygun olmayan 
şekilde kullanıldığının tespiti  halinde veya gözetim süreçleri sonucunda belgemi iptal edebileceklerini biliyor 
ve onaylıyorum. 

Belgelendirme şartlarını etkileyecek, değişiklikleri (iş kazası sonucu fiziksel kısıtlamalar vb.) gecikmeksizin bildireceğimi taahhüt 
ederim. 

Alacağım belgelerin, üzerlerinde belirtilen geçerlilik süresi sonunda yenilenmesi gerektiğini, bu kapsamda 
yeniden sınava/sınavlara tâbi tutulacağımı biliyor ve onaylıyorum.     

Belgemi;  TRSert®, MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) ve TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)’ nun itibarını  
düşürecek  şekilde  kullanmayacağımı taahhüt ederim.

Belgemin  askıya  alınması  veya  geri  çekilmesi  durumunda;  belgeme ilişkin yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağıma ve söz 
konusu belgeyi TRSert ®’’e geri iade edeceğimi taahhüt ederim.

Belgemi ve belge üzerinde yer alan TRSert®, TÜRKAK ve MYK logolarını, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte 
tarafıma iletilen ve onay talep edilen Belge ve Marka/Logo kullanım şartları sözleşmesine uygun biçimde 
kullanacağımı taahhüt ederim.  
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