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MADDE 1. TARAFLAR 
İşbu protokol; 
FİRMA 

ADRES ( İş bu protokolde FİRMA olarak anılacaktır.) 
 
 

BTSO MESYEB 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi Çiğdem Sok No:2 Demirtaş/Osmangazi/BURSA adresinde 
mukim Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.  (İş bu protokolde 
BTSO MESYEB olarak anılacaktır.)      (Tel: 0224 2616187-89 Fax: 0224 2616182 )   
 
arasında, aşağıdaki şartlarda anlaşılarak imzalanmıştır. 
  
MADDE 2. AMAÇ ve KONU 
İş bu protokol; BTSO MESYEB in yapacağı mesleki yeterlilik uygulama eğitim ve sınavlarında FİRMA’ ya ait eğitim ve 
uygulama alanının/alanlarının kullanılması için BTSO MESYEB ile FİRMA arasındaki işbirliğinin usul ve esasları ile 
tarafların sorumluluklarını düzenlemektedir. 
 
MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI 
3.1. BTSO MESYEB ve FİRMA arasında Ekte belirtilen Ulusal Yeterliliklere ait teorik ve performans sınavları yapılacağı 
konusunda mutabakata varılır. Ekte belirtilen Ulusal Yeterlilikler dışında sınav yapılacaksa sadece protokol eki 
değiştirilecektir.  
 
3.2. BTSO MESYEB tarafından mesleki yeterlilik belgesi verilecek kişilere yapılacak teorik ve uygulama sınavlarının 
FİRMA tesislerinin ilgili bölümlerinde yapılması hususunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. FİRMA, talep edilen 
alanlarda bulunan tüm makine ve tesislerin bakımından sorumludur ve bu anlamda BTSO MESYEB’ e herhangi bir 
sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
3.3. BTSO MESYEB; FİRMA tesislerinde yapılacak mesleki yeterlilik sınavları hakkında belirlenen takvimin ilanından 
itibaren en geç 5 gün içerisinde FİRMA’ ya ilgili sınav takvimini bildirir.  Sınav takvimi ile ilgili herhangi bir değişiklik 
olması durumunda ilgili değişiklik en geç daha önce takvim ile belirlenmiş olan sınav gününden 3 gün önce BTSO 
MESYEB tarafından FİRMA’ ya bildirilecektir. 
 
3.4. BTSO MESYEB, eğitim ve uygulama alanlarında gerçekleştirilecek eğitim ve sınavlarda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuat gereği her türlü önlemi almak, periyodik bakım ve 
muayeneleri takip ederek yaptırmak, araştırma, ölçüm, analiz ve incelemeler ile risk analizi yaptırmak ve diğer tüm 
iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmek ve alınan tedbirlerin uygulamalarını denetlemekle yükümlüdür.  
 
3.5.Eğitim ve Sınav alanlarında BTSO MESYEB tarafından yapılan faaliyetlerden önce çevre emniyetinin alınması, acil 
durumlarda müdahale edilebilmesi için yeterli sayıda yangın söndürücünün ve  ilkyardım kitinin bulunması,  her 
sınav öncesinde makine ve ekipmanların güvenlik tertibatının sağlam ve çalışır durumda olduğunun test edilmesi, 
uygulama alanında gerekli uyarı ve ikaz levhalarının asılması vb. yükümlülükler FİRMA tarafından yerine 
getirilecektir. Ayrıca; FİRMA’ ya ait eğitim ve sınav alanlarının uygunluğu, BTSO MESYEB teorik ve performans 
sınavları kontrol formları ve formlara ekli malzeme listeleriyle BTSO MESYEB ve FİRMA yetkilileriyle eğitim ya da 
sınavlardan 3 gün önce kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınmış eğitim ve sınav alanlarının uygunluğunun 
korunması yükümlülüğü FİRMA’ ya ait olacaktır. 
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3.6.Protokolün 3.3 ve 3.4 maddelerinde yer alan yükümlülüklerin ilgili taraflarca sağlanması kaydı ile BTSO MESYEB 
tarafından eğitim ve/veya sınava tabi tutulan adayların, BTSO MESYEB personelinin uygulama sınavları esnasında 
uğrayabileceği her türlü kaza ve zararlardan BTSO MESYEB sorumludur. Kaza ve zararın hukuki cezai ve idari 
sorumluluğu BTSO MESYEB’ e aittir.  
 
3.7. Tanımlanmış eğitim ve sınav alanlarında BTSO MESYEB tarafından yapılacak uygulamalı eğitim ve sınavlar 
esnasında kullanılacak olan her türlü iş kıyafeti, kişisel koruyucu donanımlarının (baret, maske, gözlük, işe uygun 
eldiven ve iş ayakkabısı, vs.) temin edilmesi FİRMA’ ya aittir. Söz konusu İSG malzemelerinin kullanımının sağlanması 
ve tanımlanmış eğitim ve sınav alanlarında BTSO MESYEB tarafından yapılan uygulamalı eğitim ve sınavlar esnasında 
oluşabilecek kazalara ilişkin sigorta yapılması gibi yükümlülükler BTSO MESYEB tarafından yerine getirilecektir. 
 
3.8. Tanımlanmış eğitim ve sınav alanlarında BTSO MESYEB tarafından yapılacak uygulamalı eğitim ve sınavlar 
esnasında kullanılacak olan her türlü sarf malzemesi temini FİRMA tarafından yerine getirilecektir. 
 
3.9. Tanımlanmış eğitim ve sınav esnasında FİRMA, işyeri sınav sorumlusu olarak bir yönetici, atölye sınav alanı 
sorumlusu olarak da bir teknik sorumlu görevlendirilmesinden sorumludur. 
 
MADDE 4. PROTOKOLÜN SÜRESİ VE GEÇERLİLİĞİ 
İşbu protokol kapsamında yürütülecek işbirliği, protokolün imza tarihi olan …../…../……. tarihinde başlayacak olup 
protokol süresi 1 (bir) yıldır. Taraflardan birisi yazılı bildirimde bulunmadığı sürece bu protokol geçerlidir. İş bu 
protokol ve protokol konusu işbirliği;  taraflardan herhangi birisinin diğer tarafa yapacağı yazılı fesih bildirimini 
müteakip 1 (bir) ay sonra sona erer. 
 
MADDE 5. PROTOKOL ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Taraflar işbu protokol kapsamında yapacakları işbirliğine ilişkin öngörülmeyen faaliyetlerin usul ve esaslarını, işbu 
protokolün amacı ve kapsamına uygun bir şekilde karşılıklı olarak belirlerler. 
İş bu protokol şartları, ancak tarafların karşılıklı ve yazılı olarak anlaşmaları halinde değiştirilebilir. Protokolde 
yapılacak değişiklik ve eklemeler yazılı olmadığı takdirde geçerli olmayacak, tarafları bağlamayacaktır. 
Taraflar;  iş bu protokolün, bağlı olduğu ilgili mevzuat veya düzenleyici işlemlerine aykırı olan protokol 
hükümlerinin bağlayıcı olmayacağını kabul ederler. 
 
MADDE 6. GİZLİLİK 
Tarafların, işbu protokol süresince gerçekleştirilecek işbirliği ve ortak proje esnasında birbirlerine verecekleri, 
herkesin öğrenmesini arzu etmedikleri bilgiler; gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Bu gizli bilgilerin üçüncü kişilere 
ifşa edilmeyeceği hususunda taraflar anlaşmıştır. 
 
MADDE 7. KANUNİ İKAMETGÂH 
İşbu protokol çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler tarafların işbu protokolde belirtilen 
adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslerde meydana 
gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa değişiklik tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde 
belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların iş bu protokol çerçevesinde geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını 
doğuracağını kabul ederler. 
 
MADDE 8. EĞİTİM VE SINAV ALANLARININ KULLANIM BEDELİ 
FİRMA ile mutabakata varıldığı durumlarda firma dışı adaylar sınavlara dahil edilebilir. Aksi taktirde Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli işler sınıfında yer alan firmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları açısından riskli olması sebebiyle firma dışı 
adaylar sınavlara dahil edilmeyecektir. 
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FİRMA tesislerinde, BTSO MESYEB tarafından FİRMA dışı adaylarla gerçekleştirilen eğitim ve sınavlarda, alanların 1 
(bir) günlük kullanım bedeli; günün şartlarına uygun olarak taraflarca belirlenir.  
FİRMA tesislerinde, BTSO MESYEB tarafından FİRMA adaylarıyla gerçekleştirilen eğitim ve sınavlarda ise kullanım 
bedeli bila bedeldir.  
Tahakkuk ettiği takdirde kullanım bedeli, kullanım tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde şirket banka hesap 
numaralarına yatırılacaktır. 
 
MADDE 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu protokolün uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkeme ve 
icra daireleri yetkili olacaktır. 
 
MADDE 10. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
10 maddeden oluşan işbu Protokol …./……/…… tarihinde 2 (İki) nüsha düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanarak, 
yürürlüğe girmiştir. 
 
 
 

 
 

FİRMA ADI 
 
 

 
 
       
 

 
 

              BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ 

 
 

Ramazan KARAKÖK 
Genel Müdür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-EK- 
 

SINAV ALANI KULLANIM PROTOKOLÜ (PB.F10.13-6/ PB.F.10.13-6-1) EKİDİR. 
  

  DÜZENLEME TARİHİ: ……/………/……………. 
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Not: İlave yeterlilik eklendiğinde bu form yeniden düzenlenerek kaşe ve imzalı olarak BTSOMESYEB’e gönderilecektir. 

Sınav Yapılacak Ulusal Yeterlilik Kodu/Adı Sınav Türü 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

  Teorik                  Uygulama 

 

 

 

 
 

YETKİLİ ADI SOYADI 
FİRMA KAŞE İMZA 

 
 

 
 
       
 

 
 

              BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ 

 
 

Ramazan KARAKÖK 
Genel Müdür 

 


