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 Aşağıda kimlik bilgileri verilen belgeli kişi ile  İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve 

TİC. LTD. ŞTİ.  (İTK) Personel Belgelendirme Merkezi(PBM) arasında bu belgenin imzalanması ile 

birlikte taraflar, bu belgenin kullanılması hakkında  aşağıda  belirtilen  karşılıklı antlaşma şartlarını 

içeren maddelere eksiksiz olarak uymayı kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ederler.  

 

BELGELİ KİŞİNİN UYMAK DURUMUNDA OLDUĞU SÖZLEŞME ŞARTLARI VE 

TAAHHÜTLER: 

 

• Belgeli kişi, belgeli olduğu kapsamda yaptığı işlerle ilgili akreditasyon kuralları, sertikayı aldığı 

kuruluş olan İTK PBM’nin belirlemiş olduğu kurallar ve sertifikalı mesleğini uygularken uymak 

zorunda olduğu  tüm mevzuaata ve genel hukuk kurallarına uygun çalışacağını beyan ve taahhüt 

eder. 

 

• Belgeli kişi sahip olduğu vasıflandırma sertifikasının geçerli olduğu süre içerisinde sertifikayı 

kullanarak yaptığı tüm işlerden hukuki olarak sadece kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve 

taahhüt eder. 

 

• Belgeli kişi sertifikalı olduğu alanda yaptığı işlerde İTK PBM tarafından belirlenen kuralların 

güncelleğini takip ederek uyacağını ve  azami özeni göstererek çalışacağını beyan ve taahhüt 

eder.  

 

• Belgeli kişi belgeli olduğu kapsamda yaptığı işlerle ilgili akreditasyon kurallarına uyulması,  

sertikayı aldığı kuruluş olan İTK PBM’nin belirlemiş olduğu ; belgeli kişinin  doğru beyanda 

bulunması, sertifikanın amacı dışında kullanılmaması, belge, belge kullanma  ve diğer tüm  

hizmet ücretlerinin zamanında ödenmesi  ayrıca  belgeli olduğu alanda güncellemeleri takip 

etmek ve katılmak şartlarından biri veya birkaçını yerine getirmediği durumda sertifikasının 

askıya alınacağı ve/veya iptal edileceğini bildiğini kabul eder.   

 

• Belgeli kişi  belgesinin askıya alınması ve/ veya iptal edilmesi durumunda  tüm belgelerinin 

orijinal nüshalarını İTK PBM’ne iade edeceğini ve belgeli olduğunu gösterir  tüm tanıtım ve 

atıflara son vereceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

• Belgeli kişi iletişim bilgilerinde; e-mail, ev adresi, iş adresi, telefon numaraları vs.   değişiklik 

olması durumunda, İTK PBM’ne 15 gün içinde e-posta ve yazılı olarak bilgi vereceğini kabul ve 

taahhüt eder.  

 

• Belgeli kişi belgeli olduğu alanda çalışırken  işveren veya 3. taraflara  yönelik olarak genel etik 

kurallar çerçevesinde çalışacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

• İTK PBM logosunu sadece belgelendirme yapılan kapsam ile ilgili faaliyet alanlarında 

kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 

• İTK PBM logosu kullanıldığı tüm yerlerde logonun ürün ve/veya hizmete ait olmadığı,  

belgelendirme kapsamındaki hizmetin alanında çalışan kişiye ait olduğu belge no ile birlikte 

belirteceğini kabul ve taahhüt eder. 
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• İTK PBM logosu www.itke.com.tr web sitemizde bulunduğu şekli ile doğru ebatlarda 

kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 

• Ürün üzerine kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.   

• İTK PBM’ne ait logonun haksız ve yanıltıcı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan  sorumlu 

olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

• Sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi, sertifikanın geçerlilik süresinin dolması 

halinde belgelendirilen kişi ve/veya çalıştıkları firma İTK PBM logosunun kullanımını 

durduracağını kabul ve taahhüt eder. 

• İTK PBM  logosunun bu Sözleşme ve Taahhütname Formunda belirtilen şartların dışında 

(hukuki yaptırma neden olacak şekilde haksız ve yanıltıcı olarak kullanılması durumunda iptal 

edileceğini) kullanıldığının  tespit edilmesi halinde sertifikasının askıya alınacağı veya  iptal 

edilebileceğini kabul ve taahhüt eder, 

 

• Belgelendirilen kişi belgelendirildiği alanda olabilecek şikayetleri hakkında İTK PBM’ne 

bildirimde bulunacağını ve müşterinin ilgili şikayeti İTK PBM’ne bildirmesinde engel 

olmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

• Belgelendirilen kişi, elde ettiği bilgilerin ilgili tarafların rızası ve kanuni gerekler dışında 

gizliliğini  koruyacağını, izinsiz olarak üçüncü taraflara iletilmeyeceğini ve böyle bir durum 

gerçekleştiğinde kendisinin işvereni veya müşteri şikayet edilebileceğini bildireceğini kabul ve 

taahhüt eder. 

 

• Belgelendirilen kişi belgelendirme işlemlerinin herhangi bir aşamasında belgelendirme kuruluşu 

ile gizlilik ve tarafsızlığa engel oluşturacak, belgelendirme için başvuran diğer adaylara karşı 

haksız rekabet ve kendisine menfaat sağlayacak   herhangi bir çıkar anlaşması yapmayacağını  ve 

böyle bir durumun tespiti halinde sertifikasının iptal edileceğini bildiğini ve tüm hukuki 

sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. 

     

İTK PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ’ NİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU 

SÖZLEŞME ŞARTLARI VE TAAHHÜTLER: 

 

• İTK PBM kendisine  yapılan başvuruları  ilgili akreditasyon kuralları, mesleki yeterlilik kuralları 

ve oluşturduğu belgelendirme talimatı ve dokümanlarına uygun olarak  çıkar çatışması 

oluşmasına izin vermeden, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirmeyi ve 

belgelendirme işlemlerini bunlara uygun  gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

• İTK PBM logosu belgelendirilen kişi veya çalıştıkları firmanın tanıtım dokümanlarında 

elektronik veya basılı doküman olarak yanıltıcı bilgi içermeyecek şekilde her türlü reklam amaçlı 

yayın ve dokümanlarda, her türlü tanıtım dokümanlarında kullanabileceğini  beyan eder,  

 

• İTK PBM  bu belgede  belirtilen şartlara uyulmaması durumunda, belgelendirilen kişinin  

sertifikasının askıya alınacağını ve/veya  iptal edileceğini beyan eder.  

 

http://www.itke.com.tr/
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• İTK PBM başvuran adaylara eşit muamele edeceğini, herhangi bir grup için avantaj sağlayacak 

şekilde belgelendirme şartlarında değişiklik yapmayacağını, belgelendirme faaliyetini 

etkileyecek şekilde adaylarla menfaat ve  çıkar  ilişkilerine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

• İTK PBM yukarıda belirtilen kurallara uymaması durumunda TÜRKAK-Türk Akreditasyon 

Kurumu, ilgili kuruluşlara adayların bildirimde bulunabileceğini kabul eder.    

 

Bu sözleşmenin üç sayfadan oluşmaktadır.Bu belgenin bir nüshası belgelendirilen kişiye verilir.  

 

Üç sayfadan oluşan bu sözleşme ve taahhütnamede belirtilen tüm şartları okudum,anladım  ve burada 

belirtilen şartlara tamamen uyacağımı kabul ve taahhüt  ederim. 

 

 

 

 

      


