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ADAY BAŞURU TAAHHÜTÜ 

Bu formda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. 
Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde 
ARYA BELGE ’ye bildireceğimi, Kimlik bilgilerimi, belge türü, belgenin geçerlilik tarihi, askıya alınması/iptal 
edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bilgilerimin belgelendirme 
için açık olduğunu kabul ediyorum. ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ ‘ ne ait Talimat ve 
belgelendirme kurallarına uyacağımı beyan ederim. Sınav ve belgelendirme genel şartlarına aykırı bir 
şüphe ya da durum oluşması durumunda gerekli değerlendirmeler yapılarak belgemin askıya alınabileceği 
ya da iptal edilebileceğini kabul ediyorum.  Belgemin iptal edilmesi durumunda ARYA MESLEKİ 
BELGELENDİRME HİZMETLERİ’ ne iade edeceğimi kabul ediyorum. Başvurudan ilgili aşamaya kadar 
ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ tarafından mevzuat kapsamında yapılacak işlemleri 
kabul ediyorum. Sınav süreci öncesinde ve sonrasında gerektiğinde istenilen belgeleri vereceğimi taahhüt 
ederim.  Sınavda, bireysel veya toplu olarak kopya çekme veya kopya çekmeye imkan sağlayama 
çalışma, başka bir adayın yerine veya yerime başkasını sınava sokma, belge almaya/yenilemeye katkı 
sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunma vb. sınav ve belgelendirme süreçlerinde 
usulsüzlük ve sahtecilik girişimi yaptığım tespit edilirse, hakkımda suç duyurusunda bulunulacağını, 
girdiğim sınav/sınavlar ve varsa belgelerimin iptal edileceğini bu tür bir usulsüzlük yaparsam, sınav 
yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle hiçbir kuruluşa belge almak için başvuramayacağımı aday olarak 
sınavlara katılamayacağımı kabul ediyorum. Sınav materyallerini hiçbir şekilde paylaşmayacağımı, sınav 
süresi boyunca MYK mevzuatı gereği görsel kayıt alınmasına izin vereceğimi kabul ediyorum. Başvurudan 
itibaren, ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi beyan ederim. Grup halinde 
yapılan sınavlarda aday sayısı, sınavın yapılmasına engel teşkil edecek bir sayıya düştüğünde sınavın 
iptal edileceğini kabul ediyorum. Belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarında ARYA MESLEKİ 
BELGELENDİRME HİZMETLERİ tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar mercii olduğunu 
kabul ve taahhüt ederim. Belgelendirildikten sonra yaptığım çalışmalar sınasında olabilecek zararlardan 
ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ kesinlikle sorumlu değildir. Kurum/Kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek dış denetimlerde, sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde 
sınavımın iptal edilebileceğini kabul ediyorum. Dış denetimler sonucu sınavın iptal edilmesi durumunda, 1 
(bir) yıl içerisinde telafi sınav planlaması yapılarak, tekrar sınava katılacağımı biliyorum. Vermiş olduğumu 
kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu’na aktarılacağını 
kabul ediyorum. Sınavda başarısız olduğum birim / birimlerden 1 (bir) yıl içinde herhangi bir ücret 
ödemeden ikinci defa sınava girme hakkım olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli 
ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karışlanması 
durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk 
sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha sınav imkanım olduğunu biliyorum. 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunun kapsamında zorunlu mesleklerde devlet teşviğinden faydalanacak adaylara 
yapılacak ücret geri iade işlemlerinde teşvik iadeleri kanun kapsamında yapılacaktır. Kanunda olabilecek 
değişiklik, erken sona ermesi gibi durumlarda ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ’nin 
sorumlu olmadığını kabul ediyorum. Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı 
uymadığım takdirde sınavımın durdurulacağı ve başarısız sayılacağımı kabul ediyorum. Almaya hak 
kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının  ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ’ne 
ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal 
edilebileceğini kabul ediyorum. Herhangi bir kronik rahatsızlığımın (Hipertansiyon, KOAH hastalığı, Şeker 
hastalığı, Kalp/damar hastalığı, Kronik akciğer hastalığı vb.) olmadığını, Sınavdan sonraki 14 günlük 
sürede yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde ARYA MESLEKİ BELGELENDİRME 
HİZMETLERİ’ni bilgilendireceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı kabul 
ve beyan ederim. Sınav ve belgelendirme süreçleri için www.aryabelge.com.tr internet adresinden 
faydalanabilirsiniz.  
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