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Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı 
  

T.C. Kimlik No 

/Pasaport No   

Cinsiyet    Erkek              Kadın Uyruğu   T.C.                 Diğer 

Doğum Yeri 
  

Telefon Numarası 
  

Doğum Tarihi  Öğrenim Durumu  

E-Posta 

  

Teşvikten 

Yararlanma İsteği 

(İşsizlik Fonu) 

  Evet              Hayır 

İletişim Adresi: 
BANKA ADI  

 

ŞUBE ADI  

IBAN NO: TR  

Çalışma Durumu 
 Evet. Çalıştığı İşyerinin Adı: 

 Hayır                                   

   İlk Başvuru        Tekrar Sınavı        Kapsam Genişletme       Yeniden Belgelendirme    Birim Birleştirme Sınavı 

Dâhil olmak istediğiniz Ulusal Yeterlilik birimlerini işaretleyiniz. ‘A’ Yeterlilik birimleri zorunlu birim, ‘B’ Yeterlilik birimleri 

seçmeli birimlerdir.  

 Otomotiv Gövde Onarımcısı – Seviye 5 Zorunluluk 
Sınav Türü 

Teorik Uygulama 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Zorunlu  - 

A2: Gövde Onarım İşlemleri Zorunlu   

Tercih edilen belge teslimat şekli  
  Bakırcı Otomotivden elden teslim                 

  Adresime posta/kargo                                   

Tercih edilen belge basım dili 

  Türkçe-İngilizce                   Türkçe-Almanca 

  Türkçe-Fransızca                Türkçe-İspanyolca 

  Türkçe-Rusça                     Türkçe-Arapça 

Bakırcı Otomotiv’den eğitim aldınız mı? 
  Evet. Eğitim Adı:             

  Hayır 

Diğer Bilgiler 

Belgelendirme sürecinde destek ihtiyacı oluşturabilecek özel durum var ise açıklaması (Sınav dili, Engel durumu vb.); 

  Okutman İhtiyacı bulunmaktadır.   

  Sınav Dili/Tercüman İhtiyacı: ………………………………… 

  Engel Durumu. Lütfen açıklayınız: ………………………….. 

  Diğer. Lütfen açıklayınız: ……………………………………… 

Tarih: ...... /...... /..........                                      Adı Soyadı:                                                     İmza: 

                           SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ: QNB Finansbank Çeliktepe Şubesi 
TR13 0011 1000 0000 0063 6264 54 | Bakırcı Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti 
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                                                                         TAAHÜTNAME 

1. Başvuruda bulunmuş olduğum ilgili yeterlilik hakkında bilgi sahibi olduğumu ve ilgili belgelendirme programının başvuru şartlarına uymayı 

kabul ederim. Değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağımı beyan ederim. 

2. MYK ve Türkak’ın mevzuat, yönetmelik ve düzenlemelerine uygun davranacağımı kabul ederim. 

3. Belgelendirme sürecimin, talep edilen evrakların BAKIRCI’ya eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaştıktan sonra başlayacağını kabul ediyorum. 

BAKIRCI’ya ait belgelendirme prosedür, talimat ve şartlarına uyacağımı kabul ederim. 

4. Paylaşmış olduğum bilgilerin BAKIRCI aracılığıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşılmasını onaylıyorum. 

5. Sınav materyallerini her ne sebeple olursa olsun yasal gereklilikler dışında kurum, kuruluş veya şahıslarla paylaşmayacağımı, belgelendirme 

sürecinde hile teşebbüsünde bulunmayacağımı ve ilgili belgelendirme sürecinde sınav kurallarına uyacağımı kabul ederim. 

6. Sınav ve belgelendirme süreciyle ilgili oluşabilecek tüm şikayet ve itirazlarımda Bakırcı tarafından atanan itiraz ve şikayet değerlendiricisinin 

almış olduğu kararın nihai karar olduğunu kabul ederim. 

7. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İşsizlik Fonu Teşviki’nden yararlanmak isteyip başvuruda bulunduğum ulusal yeterlilik sınavından başarısız 

olduğum takdirde ilk başvurumdan itibaren ulusal yeterliliklere göre değişkenlik gösterecek şekilde 6 ile  12 ay içinde yapılacak 2 sınav 

hakkımın olduğunu kabul ediyorum. 

8. Başvuru yapmış olduğum ilgili sınavlarda Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi’nde bahsedildiği şekilde görüntülü ve sesli 

kayıt alınmasını kabul ediyorum. 

9. Başarılı olduğum sınav sonucunda verilecek olan belgenin asıl sahibinin BAKIRCI olduğunu, sunmuş olduğum bilgilerin yanlış olması halinde 

ve/veya BAKIRCI’nın gerekli gördüğü durumlarda belgeyi iptal edebileceğini ve geri çağırabileceğini kabul ediyorum. 

10. Başvuruda bulunduğum süre itibariyle tarafıma yansıtılacak sınav ve belgelendirme kapsamındaki tüm ücretleri (Sınav ücreti, belge masraf 

karşılığı, okuma yazma bilmeyenler için okutman ücreti, yabancı adaylar için tercüman ücreti) ödeyeceğimi, herhangi bir nedenle sınav 

öncesinde sınava girmekten cayarsam ödemiş olduğum tutarın tamamının iade edileceğini, sınava katılacağımı beyan edip ancak 

katılmazsam ücret iadesinin yapılmayacağını, veya başarısız olmam durumunda herhangi bir ücret iadesi talep etmeyeceğimi kabul 

ediyorum. 

11. Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınav kurallarına aykırı bir durum olması sonucunda sınav iptalinin gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. 

12. Formda sunulan bilgilerin doğruluğunu ve şahsıma ait olduğunu belirtir, değişiklik olması halinde BAKIRCI’yı bilgilendireceğimi, bilgilerin 

doğru olmadığının ispatlanması durumunda hiçbir hak talep etmeyeceğimi kabul ederim. 

13. Kişisel bilgilerimin ve kamera kayıtlarının  ilgili kurumlar tarafından istenmesi halinde paylaşılabileceğini, bunun dışında iznim olmadan 

kullanılmayacağını kabul ediyorum. 

14. Formda sunulan bilgilerin doğruluğunu ve şahsıma ait olduğunu belirtir, değişiklik olması halinde BAKIRCI’yı bilgilendireceğimi, bilgilerin 

doğru olmadığının ispatlanması durumunda hiçbir hak talep etmeyeceğimi kabul ederim. 

Tarih: ...... /...... /..........                                      Adı Soyadı:                                                     İmza: 

Aşağıdaki bölüm Bakırcı Otomotiv personeli tarafından doldurulacaktır; 

  Başvuru Ücreti Makbuzu/Dekontu                    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                  

Başvuru Alan Başvuru Onaylayan 

  KABUL                RED (Açıklama) 

 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

  KABUL                RED (Açıklama) 

 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 

 


