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Kapsam: 

     Bu sözleşme doğrudan veya dolaylı olarak, belgelendirme kuruluşu olan Brisa Akademi 

Belgelendirme Birimini, bu kuruluşça belgelendirilmiş kişiyi, belge sahibini yeterlilikleri kapsamında 

çalıştıran kurum ve kuruluşları, ilgili personelini, yasal düzeyde konuyla ilgili olan diğer tarafları 

kapsar. 

 

Belgelendirilmiş Kişi/Aday; 

 

• Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu 

gösteren meslek alanında kullanabilir. Belgelendirme kapsamı dışında ve yanıltıcı bir  

şekilde kullanamaz, belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.  

• Belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.  

• Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda 

belgenin kullanılmasına son verilir. Bu durumda kişi belgenin yenilenmesi için BAB' a eski 

belge ile başvuruda bulunmalıdır.  

• Belgenin askıya alınması durumunda askı süresi boyunca veya iptali durumunda belge 

kullanımı son bulacak olup kişi söz konusu belgeyi 15 (onbeş) gün içerisinde BAB' a teslim 

etmelidir. .  

• Belgesini kaybeden kişi belgenin yenilenmesi için bir dilekçe ile BAB ’a başvurmalıdır. 

Belge, yenileme ücreti karşılığında yenilenir.  

• Belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanımına 

yönelik şartları kabul eder. Belge üzerindeki LOGO’yu hiçbir şekilde tek başına yeterliliği 

göstermek amacıyla kullanamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz.  

•  BAB tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını belirtilen 

sürelerde BAB' a sunmalıdır.  

• BAB tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, 

belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmelidir.  
•  Belgenin geçerlilik süresi sonunda yeniden talep durumunda BAB tarafından belirlenen 

yeniden belgelendirme şartlarını kabul eder.  
• Sahip olduğu belge kapsamında istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, 

işveren/işyeri bilgilerini kişi doğru ve eksiksiz olarak BAB' a bildirir.  

• BAB tarafından belgelendirilmiş kişi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme 
kapasitesini etkileyebilecek (mesleğini icra edemez veya icra etme kısmında bir takım 
eksiklikler yaşayacak) durumlarla karşı karşıya kaldığında 10 gün içerisinde BAB’ 
bildireceğini taahhüt eder. 

• Belgelendirme kuruluşu, belgenin uygun olmayan şekilde kullanıldığının ispatı durumunda 

yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk 

belgelendirilmiş kişiye aittir. 

• Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kişiye 

aittir. 
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Belgelendirme Kuruluşu;  

• Belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.  

• Belgelendirme süreci boyunca elde edilen veya başvuru sahibinin, adayın veya belgeli 

personelin dışındaki kaynaklardan elde edilen bilginin, yasaların bu tür bilgilerin açık 

tutulmasını istemediği durumların dışında belgelendirilmiş personelin yazılı izni olmadan 

yetkisiz bir tarafa ifşa etmeyecektir. 

• Başvuru sahibi, aday veya belgeli personele ait gizli bilginin yasal zorunlulukla ifşa edilmesi 

gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece ilgili kişiye paylaşılacak olan bilgi 

hakkında yazılı bilgi verecektir 

• Verilen belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin 

askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme süreçleri ile ilgili duyuru ve uyarıları BAB’ın 

web sayfasında yayınlar ve belgelendirilmiş kişiye yazılı/e-posta/sms/telefon yoluyla 

duyurur. 

• BAB Birimi Belgelendirme prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak 

değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında 

dokümanlardaki yürürlülük / revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri 

web de yayınlanır. BAB tarafından verilen belgenin mülkiyeti Brisa Akademi Belgelendirme 

Birimine aittir. 

• İş bu sözleşme adayın belge karar tarihi ile geçerli olup yürürlüğe girer. 

 

Anlaşmazlıkların Çözümü: 

Belge Sahipleri, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın 

çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce BAB’a başvurmayı, gerektiğinde 

Belgelendirme Merkezinin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç 

alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Kocaeli mahkemelerini 

kabul ederler. 

 

Yukarıda maddeleri açık şekilde belirtilen sözleşmeyi okudum. Sözleşme hükümlerinin 

tamamı hakkında bilgi sahibi oldum. Sözleşmede tarafımı ilgilendiren tüm sorumluluk ve 

yükümlülükleri yerine getirmek üzere kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

BELGELENDİRME MÜDÜRÜ BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ/ADAY 

Adı- Soyadı Fatma Zeren Aşar Adı- Soyadı  

Tarih  Tarih  

İmza  İmza  

 


