BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU-KAPSAMI-BİLGİ-TANIMLAR
1.1. KONUSU:TALMAÇ Belgelendirme’ nin bünyesinde gerçekleştirilen ilgili Ulusal Mesleki Yeterlilikleri sınavına
katılmış, gerçekleştirilen sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanan adayların aldığı ‘Mesleki Yeterlilik
Belgesi’ nin kullanım şartlarının belirlenmesidir.
1.2. KAPSAMI: İş bu sözleşmenin mütemmim cuz’ u kabul edilecek olan ve adayın yazılı başvurusunda mevcut olan ilgili
hizmetin referans standardı ve/veya ulusal yeterlilik ile personel belgelendirme çalışmasının yapılmasını, hizmetin
ne şekilde olacağını, bu hizmetin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan sözleşmedir.
1.3. BİLGİ:
1.3.1. TALMAÇ belgelendirme web sitesi: http://www.talmacbelgelendirme.com.tr
1.3.2. MYK web sitesi - https://www.myk.gov.tr
1.4. TANIMLAR:
1.4.1. TALMAÇ BELGELENDİRME:TALMAÇ Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Ltd. Şti.
1.4.2. MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu
1.4.3. BELGE SAHİBİ: Hizmet Alan Aday
1.4.4. BELGELENDİRME: MYK ve TALMAÇ BELGELENDİRME web sitesinde yayımlanan belgelendirme şartları ile
sınırlıdır.
1.4.5. TEŞVİK: MYK sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylara ve/veya adayların adına mevzuat
hükümlerine uygun ücret yatıranlara yine mevzuat sınırlı miktar ve sınırlı zaman içerisinde T.C. devleti
tarafından geri ödenen ücrettir.
2. TALMAÇ BELGELENDİRMENİN HAK VE SORUMLULUKLARI
2.1. Bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar
arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını,
2.2. Belgelendirme süreçlerinin tamamını “Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içerisinde atıf yapılan dokümanlara
uygun olarak yürüteceğini,
2.3. BELGE SAHİBİ, belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunursa ve bu durum tespit edilirse, TALMAÇ
BELGELENDİRME belgeyi askıya alma ve/veya iptal etme hakkına sahip olduğunu,
2.4. Belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesi hakkındaki kararlar, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla,
TALMAÇ BELGELENDİRME web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabileceğini,
2.5. Belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal
edilmesi yetkilerine sahiptir. Bu durumlarda, BELGE SAHİBİ gerekçeli karar hakkında TALMAÇ BELGELENDİRME
tarafından bilgilendirileceğini,
2.6. Yasal bir zorunluluk olmadıkça, belge sahibine ilişkin edinilen bilgi ve belgeler, BELGE SAHİBİNİN yazılı izni olmadan
hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından
alınacağını taahhüt edeceğini,
2.7. TALMAÇ BELGELENDİRME, Yasal sebeplerden dolayı üçüncü bir tarafa bilgi verme zorunluluğu doğması
durumunda, başvuru sahibi, aday veya belge sahibini yazılı olarak bilgilendireceğini,
2.8. BELGE SAHİBİ sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmezse, adayın
belgelendirme süreci TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından askıya alınabilir, iptal edinilebilir ve/veya yasal süreç
başlatılabileceğini,
2.9. BELGE SAHİBİ sözleşme şartlarına uymazsa, belge TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından iptal edebilir ve/veya konu
ile ilgili olarak yasal işlem başlatabileceğini,
2.10. İtiraz taleplerini bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini,
2.11. BELGE SAHİBİNİN belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik
yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde değişiklik yapması; belge üzerinde
bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat
vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, belge TALMAÇ
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BELGELENDİRME tarafından askıya alınabilir, iptal edilebilir ve/veya konu ile ilgili olarak yasal işlem
başlatabileceğini,
2.12. TALMAÇ BELGELENDİRME ilgili dokümanları güncel olarak web sitesinde yayımlayacağını,
Kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. BELGE SAHİBİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
3.1. BELGE SAHİBİ başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul etmekte ve eksik, yanıltıcı,
yanlış bilgi ve belge sunmayacağını,
3.2. Mesleği yerine getiremeyecek herhangi bir sağlık problemi ve psikolojik problemi olması durumunda (uzuv kaybı,
görme kaybı, duyma kaybı vb.), 15 (on beş ) gün içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME’ yi bilgilendireceğini,
3.3. Kişisel bilgilerimde değişiklik olduğunda TALMAÇ BELGELENDİRME yetkililerine bilgi vereceğimi,
3.4. İlgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi
ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını,
3.5. BELGE SAHİBİ belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında meydana gelebilecek olan hukuki
ve cezai sorumlulukları yerine getireceğini,
3.6. BELGE SAHİBİ belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını,
3.7. BELGE SAHİBİ Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ni, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını,
3.8. BELGE SAHİBİ Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin
kullanılmasına son vereceğini, belgesinin yenilenmesi talebi için eski belgesi ile birlikte TALMAÇ BELGELENDİRME’
ye başvuracağını,
3.9. Mesleki Yeterlilik Belgeleri üzerinde yer alan belge ve logo prosedürüne uygun olarak kullanılacağını,
3.10.BELGE SAHİBİ Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklara ve belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra
belgesini kullanmayı durduracağını,
3.11.BELGE SAHİBİ Belge, askıya alınırsa ya da iptal edilirse, belge kullanımı sona erecektir. Bu şartlar altında aday,
belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye teslim edeceğini,
3.12.Gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine
katılmayacağını
3.13.TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin belirlemiş olduğu belge kullanım kurallarına ve kurallarda değişiklik olması
durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını,
3.14.Belge üzerindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, belgenin geçerliliğinin sürdürebilmesini
sağlayabilmek için, en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde değişen bilgileri TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye ileteceğini,
3.15.15 (on beş) iş günü içerisinde, meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirmeye itiraz etme
hakkına sahiptir.
3.16.BELGE SAHİBİ belge ve logo prosedürüne uyacağını,
Kabul, Beyan ve taahhüt eder.
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