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1. Taraflar: 

Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, bundan sonra “Bakırcı Otomotiv” olarak ifade edilecektir ve 
Bakırcı Otomotiv belgelendirme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylar, bundan 
sonra “Belgeli Personel” olarak ifade edilecektir.  
 
İş bu sözleşme, Bakırcı Otomotiv belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip 
oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır. 
 
2. Genel 

2.1. Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanır ve biri Belgeli Personel’e verilir. 

2.2. Belgeli Personel bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla, Bakırcı Otomotiv 
ise değişiklikleri içeren güncel sözleşmeyi Bakırcı Otomotiv web sayfasında yayımlamakla yükümlüdür. 

2.3. Belgeli Personel belge geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez mesleki yetkinlik başarım raporu (Gözetim 
Faaliyet Formu) göndermek zorundadır. 

 
3. Belgeli Personel Sorumlulukları; 

3.1. Belge Bakırcı Otomotiv’in mülkiyetinde olup, bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede tarif edilen 
konuları yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini bilmekle, 

3.2. Bakırcı Otomotiv’e basılı ve/veya sanal ortamda sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt 
etmek ve güncelliğini sağlamakla, 

3.3. Sınavlar sırasında Bakırcı Otomotiv’in sesli veya görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle, 

3.4. Belgeli Personel, sınav sonrasında diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; kişisel 
hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla, 

3.5. Belgelendirmeye ve belge kullanımına esas teşkil eden bilgilerin (kimlik, sınav bilgileri, itiraz sonuçları, 
gözetim, askıya alma, iptal ve yeniden belgelendirme kararları vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal 
gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle, 

3.6. Belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belgelendirme şartları, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin 
askıya alınması, iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuruları Bakırcı Otomotiv 
web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen sürelerde yerine getirmekle, 

3.7. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, Bakırcı Otomotiv 
tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymakla, 

3.8. Belgelendirme programına ilişkin şartları sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi Bakırcı Otomotiv’e 15 
(on beş) iş günü içinde iade etmekle, 

3.9. Bakırcı Otomotiv tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, 
belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle, 

3.10. Belgeyi kullandırma hakkının Bakırcı Otomotiv’e ait olduğunu bilmekle, 

3.11. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve Bakırcı 
Otomotiv tarafından ilan edilen yöntem ve 15 (on beş) iş günü içinde belgeyi iade etmekle, 

3.12. Belgeyi, Bakırcı Otomotiv’in itibarını düşürecek şekilde kullanmamakla, belge kullanımından etkilenen 
taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamak ve doğru olmayan 
beyanlarda bulunmamakla,  

3.13. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için Bakırcı Otomotiv tarafından 
belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle, 
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3.14. İşveren/işyeri bilgileri dâhil olmak üzere kişisel tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak Bakırcı Otomotiv’e 
bildirmek ve güncelliğini sağlamakla, 

3.15. Belgeli Personel, Bakırcı Otomotiv web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım talimatı şartlarına 
uymakla ve bu şartlara uyulmaması halinde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edilebileceğini 
bilmekle, 

3.16. Belgenin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esaslara uymakla, 

3.17. Belgenin, yalnızca Mesleki Yeterlilik Belgesinde belirtilen kapsamdan ibaret olduğunu bilmekle ve ilgili 
taraflara bildirmekle yükümlüdür. 

 
4. Bakırcı Otomotiv’in Yükümlülükleri 

4.1. Bakırcı Otomotiv, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve 
gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde Bakırcı Otomotiv web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar 
vasıtasıyla zamanında ilan etmekle, 

4.2. Belgeli Personelin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla, 

4.3. Belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali 
ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Bakırcı Otomotiv’in web 
sayfasında ve Belgeli Personele posta, mail, telefon yolu ile bildirmekle, 

4.4. Belgelendirme programı kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir 
değerlendirme/sınav gerekli olduğunda, uygulanacak tüm yöntem ve metodu ilan etmekle, 

4.5. Belgenin geçerliliği boyunca, itiraz/şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini 
sağlamakla, 

4.6. Bakırcı Otomotiv Logo/marka kullanım talimatını belgeli personelin erişimine açık olacak şekilde Bakırcı 
Otomotiv web sayfasında duyurmakla, 

4.7. Belgenin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esasları belgeli personelin erişimine 
açık olacak şekilde Bakırcı Otomotiv web sayfasında duyurmakla yükümlüdür. 

 
5. Anlaşmazlıkların Çözümü 

Belgeli Personel, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için 
yargı yoluna gitmeden önce Bakırcı Otomotiv’e başvurmayı, gerektiğinde Bakırcı Otomotiv’in itiraz ve şikâyet 
süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemelerini kabul ederler. 
 
Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim. 
 

 
Belgeli Personel                         Bakırcı Otomotiv 

Belgelendirme Müdürü 
 

Adı Soyadı:                         İmza 

TC Kimlik No: 

İmza 

 


