BAŞVURU SAHİBİ VE ADAY SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ
Bu sözleşme, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) - Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak için
RAYTEST Özel Eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme Ltd. Şti.’ne başvuruda bulunan ve
başvuruları onaylanan kişiler (BAŞVURU SAHİBİ/ ADAY) ile RAYTEST Özel Eğitim,
Danışmanlık, Belgelendirme Ltd. Şti. (bundan sonra "RAYTEST" olarak ifade edilecektir)
arasında, her iki tarafın başvuru ve sınav süresince sahip oldukları hak ve yükümlülükleri
belirlemek üzere imza altına alınmıştır. Bu sözleşme sınav ve belgelendirme süreçlerine
başvuran adaylardan başvuru formu ile birlikte alınır.
2. TARAFLARA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER
2.1 Başvuru Sahibi ve Aday’a Ait Hak ve Yükümlülükler
Başvuru sahibi ve aday;
1. ………………… mesleğindeki belgelendirme sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine
getirmek ve istenildiğinde buna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri RAYTEST’e sunmakla,
2. Sunduğu tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt etmekle, kişisel bilgilerinde
(kimlik, adres vb.) değişiklik olması durumunda değişiklikleri 7 gün içerisinde
RAYTEST’ e bildirmekle,
3. Bu sözleşme şartlarına, sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm kurallara ve RAYTEST ’in
web sayfasındaki tüm duyuru ve uyarıları takip edip, bunlara uymakla,
4. Girmiş olduğu sınavlara ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarla herhangi bir şekilde
paylaşmamakla,
5. Başvuru ve sınavlara katılım ile belgelendirilmeye ilişkin MYK tarafından belirlenen
mevzuat ve düzenlemelere uygun davranmakla,
6. Başvuruya ilişkin kişisel verilerin MYK’ya bildirilmesini kabul etmekle,
7. Belgelendirme sınavlarına ilişkin belirlenmiş tüm sınav kurallarına uygun davranmakla,
8. Başvuru esnasında F-016 RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamakla, “belge
almaya hak kazanmaları halinde bu sözleşmenin geçerli olacağını”, tarafına bir nüshasının
gönderileceğini/verileceğini bilmekle,
9. Sınavların sesli/görüntülü kayıt altına alınacağını bilmekle ve RAYTEST’ in bu kayıtları
tutmasına izin vermekle, gerekli hallerde MYK, TÜRKAK ve yasal mercilerle
paylaşacağını bilmekle,
10. Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarında, RAYTEST tarafından
oluşturulan itiraz ve şikâyet prosedürüne göre iş ve işlemlerini yürütmekle,
11. Bu sözleşme şartlarının, ilgili mevzuatlar, rehberler, yönetmelikler, RAYTEST
prosedürleri vb. çerçevesinde güncelleneceğini bilmekle ve RAYTEST tarafından bu
sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişiklikleri kabul etmek ve bu
değişikliklere uymakla,
12. Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması,
yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik
birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu
mevzuat ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranmakla,
13. Sınavlar sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymakla,
yükümlüdür.
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Başvuru sahibi veya aday bu yükümlülükleri yerine getirmediği veya eksik getirdiği takdirde
RAYTEST’ in yasal hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Başvuru sahibi ve adayın;
1. Adayın, belgelendirme süreci boyunca kendisine tarafsız ve adil davranılma,
2. Engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
gerekli önlemlerin RAYTEST tarafından alınmasını isteme,
3. RAYTEST’ in belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikayet ve itiraz,
hakkı vardır.
2.2. RAYTEST’ e Ait Hak ve Yükümlülükler
1. RAYTEST, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve
gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde web sayfasında veya gerekli görülen diğer araçlar
vasıtasıyla zamanında yayımlamakla ve adayları bilgilendirmekle,
2. Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara RAYTEST web sayfasında
veya gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında bilgilendirmekle duyurmakla,
3. Adayların başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç
bilgileri ve başarı durumları hakkında RAYTEST web sayfasında veya gerekli görülen
diğer araçlar vasıtasıyla zamanında bilgilendirmekle,
4. Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
5. Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğin sağlayacak önlemleri
almakla,
6. Yeterlilik birimi bazında başvuruların yapılması ve bir yeterliliğin elde edilmesi için
yeterlilik birimlerinin birleştirilmesine ilişkin şartları (ücretler, birim/sınav bölümü
geçerlilik süreleri vb.) ve MYK tarafından yapılan düzenlemeleri RAYTEST web
sayfasında ilan etmekle,
7. Başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini
sağlamakla,
8. Sınavların uygulanması esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını güvence
altına almakla,
yükümlüdür.
3. SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR
1. Başvuru yaptığı halde sınava girmeyen adayın sınav ücreti veya ücretleri geri ödenmez.
2. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için ilave sınav ücreti alınmadan, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde
adaya en az 1, en fazla 2 kez daha sınav imkânı sağlanabilir.
3. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu çerçevesinde işsizlik fonu sigortasından karşılanması halinde ilk girdiği sınavda
başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav
ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde adaya 2 (iki) kez daha sınav
imkânı sağlanır. Ancak, adayın ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde açılan
sınavlara başvurmaması halinde sınav hakkı kaybedileceği gibi ödenen sınav ücretleri de
iade edilmez.
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4. Her iki teorik sınav sonucunda da başarısız olan adayın uygulamalı sınav ücreti iade
edilecektir.
5. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 yıl
içerisinde RAYTEST tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu
ücretin iadesini talep edebilir ve RAYTEST tarafından ücret iade edilir.
6. Adayın sınavın güvenliğini tehdit edecek düzeyde herhangi bir kural ihlali yapması
durumunda değerlendirici tarafından hakkında tutanak tutulur ve sınavı iptal edilir.
7. Adayın sınav anında sınavla ilgili kurallara uymaması durumunda, RAYTEST’ in
sınavını sonlandırma ve iptal edip sınavdan çıkarma hakkına her zaman sahiptir
8. Adayın gizliliği olan sınav gereçlerini vermesi ve hileli sınav teşebbüslerine katılması
durumunda hakkında tutanak tutulur
9. Adayın girmiş olduğu sınava ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarla herhangi bir
şekilde paylaşması halinde, RAYTEST tarafından aday hakkında yasal işlem başlatılır.
10. Sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylar için sınav ücretinden
bağımsız olarak MYK adına belge masrafı alınacaktır. Aday bu masrafları ödemekle
yükümlüdür.
11. Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespiti halinde
sınav/sınavlar iptal edilir. İptal edilen sınavların telafisi için aynı sınav süreci tekrarlanır.
12. Aday belge almaya hak kazanmış olsa bile şüphenin varlığı durumunda yeterliliğin ve
belgenin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilerek gerek görülmesi halinde iptali
mümkündür.
13. Alınan veya alınacak belgenin 17024 Standardına aykırı düşmesi halinde, RAYTEST
tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi söz konusu olacaktır. Bu hallerde belge
sahibi RAYTEST’den maddi veya manevi hiçbir talepte bulunamayacaktır.
4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümü için
RAYTEST’ e başvurmayı, bu süreçlerle ilgili olarak RAYTEST’ e yaptıkları itiraz ve
şikâyetlerin çözümünden bir sonuç alamadıkları taktirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili
mahkeme olarak Ankara Mahkemelerini kabul ederler.
İş bu sözleşme 4 (dört) maddeden ibaret olup, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Taraflarca birlikte okunarak son sayfası imzalanmak suretiyle; sözleşmede belirtilen şartlar
karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Okudum, anladım, kabul ediyorum.
Adayın Adı Soyadı

RAYTEST Müdürü

Tarih

Tarih

İmza

İmza
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