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TAAHHÜTNAME 

 Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin taahhütname içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME olarak 
geçtiğini, 
 

 Başvuru sahibi olarak Aday Başvuru Formunda verdiğim tüm bilgilerin ve form ekinde sunduğum tüm 
evrakların geçerli ve doğru olduğunu, değişiklik olması halinde GLOBAL BELGELENDİRME’yi 10 iş günü içerisinde 
bilgilendireceğimi, bilgilendirmenin eksik ya da zamanında yapılmamasından kaynaklı hak mahrumiyetlerinden 
GLOBAL BELGELENDİRME’nin sorumlu olmadığını, GLOBAL BELGELENDİRME’nin düzenlediği sınav, ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında şahsıma yapılacak bilgilendirmelerin Aday Başvuru 
Formunda verdiğim iletişim bilgileri üzerinden yapılacağını, 
 

 Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin 
açık rızasıyla işlenebileceği hükmünün yer aldığını, bu bağlamda GLOBAL BELGELENDİRME’nin Aday Başvuru 
Formunda verdiğim tüm bilgileri ve form ekinde sunduğum tüm evrakları 4 nolu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda düzenlediği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme 
faaliyetleri kapsamında açık rızam ile kullanacağını, bu kapsamda düzenlenen sınav ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü kanıtlamak adına tüm 
sınavları sesli ve görüntülü olarak açık rızam ile kayıt altına aldığını, bu kapsamda elde edilen tüm verileri ilgili 
mevzuat doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşacağını ve bu kapsamda elde edilen tüm verileri 4 
nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 632. maddesi doğrultusunda düzenlenen kuruluşun akreditasyonu 
faaliyetleri kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu ile paylaşacağını, 
 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi doğrultusunda sahip olduğum kişisel haklar 
ile ilgili olarak GLOBAL BELGELENDİRME tarafından aydınlatıldığımı, 
 

 Aday Başvuru Formunda geçen ve başvurusunda bulunduğum ilgili programın birim, sınav, hak ve 
ücretlerini kabul ettiğimi, sınav haklarımın ilk sınava girdiğim tarih itibariyle 1 yıl geçerli olduğunu, 1 yıl 
içerisinde sınava davet edilmemem halinde ödediğim ücretin takip eden ay içerisinde iade edileceğini, 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13. maddesi kapsamındaki haklarımın saklı kalması şartı ile 
sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri 
ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, GLOBAL 
BELGELENDİRME’den geri talep etmeyeceğimi, 
 

 Başvurumun GLOBAL BELGELENDİRME tarafından uygun bulunması halinde sınav, ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin başlatılabileceğini, uygun bulunmaması halinde sebebinin 
tarafıma 10 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirileceğini ve ödediğim ücretin takip eden ay içerisinde iade 
edileceğini, 
 

 Başvurumun uygun bulunduğunun tarafıma bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde GLOBAL 
BELGELENDİRME’nin sınavımın gerçekleştirilebilmesi için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde 
sınava davet edeceğini, bu daveti sınav saatine 48 saat kalana kadar olumsuz dönüş yapmamam halinde kabul 
ettiğimi, 
Ad, Soyad, İmza: 
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 Kabul ettiğim sınava mazeretsiz olarak katılmamam halinde 1 sınav hakkımın yanmış olacağını, mazeret 
durumumun olması halinde mazeretimi konu alan belgeyi dilekçe ile sınavdan sonraki 10 iş günü içerisinde 
GLOBAL BELGELENDİRME’ye ileteceğimi, süresi içerisinde iletilen mazeretimin uygun bulunması halinde 
tarafıma 1 sınav hakkı daha verileceğini, 
 

 Sınava katılmayı kabul etmem halinde GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait internet sitesi üzerinde 
yayınlanan bilgi ve duyuruları okuduğumu, sınav giriş belgesi üzerinde yer alan ve sınav yerinde sesli ve 
görüntülü kayıt altında tarafıma bildirilen tüm sınav kurallarını kabul ettiğimi, GLOBAL BELGELENDİRME’nin 
sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk 
Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak Mesleki 
Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirdiğini, bu kapsamda ilgili 
standart, mevzuat ve düzenlemeleri kabul ettiğimi, 
 

 Sınav öncesi sınavıma görevlendirilen Değerlendirici ile son iki sene içerisinde herhangi bir menfaat 
ilişkisi içerisinde olduğumu yazılı olarak beyan etmem halinde Değerlendiriciyi reddetme hakkına sahip 
olduğumu, bu haktan yararlanarak sınava katılmamam halinde yeni bir Değerlendirici huzurunda tarafıma 1 
sınav hakkı daha verileceğini, 
 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 19. maddesinde yer alan çalışanların yükümlülükleri hakkında 
bilgi sahibi olduğumu, sınav esnasında Değerlendiricinin İş Sağlığı ve Güveliği kurallarına uymayıp kendi 
güvenliğimi ve sınav alanında yer alan diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye atmam halinde sınavımı durdurma 
ve başarısız sayma hakkına sahip olduğunu, 
 

 Sınav sonuçlarının sınavdan sonraki 10 iş günü içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait internet sitesi 
üzerinden yayınlanacağını, yayınlanan sınav sonuçlarına yayın tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde itiraz 
edebileceğimi, süresi dahilinde itiraz etmemem halinde sonuçlarımı kabul ettiğimi, 
 

 Gerçekleştirilecek iç veya dış denetimler neticesinde sınavın mevzuata uygun yapılmadığının tespiti 
halinde GLOBAL BELGELENDİRME tarafından iptal edilebileceğini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15. 
maddesi kapsamında söz konusu sınavın iptalini takip eden 1 ay içerisinde yeniden gerçekleştirilebileceğini yada 
talep etmem halinde iptali söz konusu sınavın birim ücretinin iade edilebileceğini, 
 

 Gizliliği olan sınav gereçlerini üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağımı, bireysel veya toplu olarak kopya 
çekmeyeceğimi veya kopya çekilmesine imkan sağlamayacağımı, başka bir adayın yerine sınava girmeyeceğimi 
veya kendi yerime bir başkasını sınava sokmayacağımı, belge almama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, 
bilgi veya kayıt sunmayacağımı, tespit edilmesi halinde GLOBAL BELGELENDİRME’nin sınav haklarımı yanmış 
sayıp, sınav ve belgelerimi iptal edip, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 204. maddesi kapsamında Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını, 
KABUL VE TAAHHÜT EDERİM. 
 
Tarih: ___/___/_______ 
Ad, Soyad, İmza: 
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