
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
KARTONPİYER UYGULAYICISI

(SEVİYE 3-Rev No:00) 15UY0234-3

* KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No Uyruğu
Cinsiyeti Bay Bayan Telefon
Doğum Tarihi Cep Telefonu
Doğum Yeri E-mail Adresi
Ev Adresi

İlk Başvuru Tekrar Başvuru Yeniden Belgelendirme Birim Birleştirme

* BAŞVURU BİLGİLERİ
Belgelendirilmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz. Belgelendirmeye hak kazanmak için başvurduğunuz zorunlu yeterlilik
biriminden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

KARTONPİYER UYGULAYICISI (SEVİYE 3-Rev No:00) 15UY0234-3
Zorunlu Birimler

    15UY0234-3/A1 Kartonpiyer Uygulama İşlerinde İş
Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

      T1

    15UY0234-3/A2 Kartonpiyer Döküm ve Montajı
      T1    P1

Mesleki yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
kapsamında geri ödenmesini istiyor musunuz?

Evet
Hayır

* IBAN No: TR
Eğitim Durumu

İŞ BİLGİLERİ
İşyeri Adı Mesleği
İşyeri Telefonu Toplam İş Tecrübesi
İşyeri Adresi

SINAVLAR İÇİN DESTEK TALEBİ
Sınavlarda uzmanlarının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı?
Varsa lütfen açıklayınız.
......................................................................................................................................................

MEVCUT BELGE BİLGİLERİ (VAR İSE)
Herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahipseniz lütfen aşağıdaki bölümü doldurunuz.

Yeterlilik Adı/Seviyesi Belge No Belge Düzenleyen Yetkili Kuruluş

Belge almaya hak kazanmanız durumunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ni teslim alma şeklini lütfen belirtiniz. *
Ofis merkezine gelerek elden teslim almak istiyorum.

......................................................................................................................................................
adresine kargolamanızı istiyorum.
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* BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Nüfüs cüzdanı fotokopisi, yatırılan sınav ücreti dekontu, yeniden belgelendirme durumunda istenilen yeterlilik alanında 2 yıl çalıştığına
dair resmi kayıt (SGK Hizmet Dökümü ve benzeri).

BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR
Belirlenen sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava
alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her
birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. Sınavlara ilişkin şartlar web
sitesinde güncel olarak tanımlanmıştır. Adayların sınav öncesi kuralları okuyarak anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Adayın belge
sahibi olmaya hak kazanması için ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtildiği şekliyle, ilgili birimlerden başarılı olması gerekmektedir. Adayların
başarısız oldukları birimden bir yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakları vardır. Adayın şahsından
kaynaklanmayan sınav iptali olması durumunda, adaya ek hak tanınır. Sınav sonuçları en geç bir ay içerisinde web sitesinde ilan
edilecektir. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra internet sitesinden öğrenileceği gibi kuruluşa başvurularak da öğrenilebilir. TÜRKAK
akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında, Belgelendirme sürecinde aday hakkında
edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, kuruluş dışındaki hiçbir kişi ile paylaşılmaz.

* BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜTÜ
*Başvuru formunda bildirdiğim tüm kişisel bilgilerin şahsıma ait, tam ve doğru olduğunu, *Verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik
olması durumunda Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'ye (Kuruluşa) en kısa sürede bildireceğimi,
*Beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerde bir eksiklik veya hata olduğunun ortaya çıkması veya sertifika bedelinin tahsil edilememesi
durumlarında Kuruluşun sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı askıya alma veya iptal etme hakkının saklı
olduğunu, *Sınavla ilgili süreç takibini ilgili web sitesinden takip edeceğimi, *Başvurduğum sertifikayı, Kuruluşun itibarını zedeleyecek,
yanlış ve yönlendirici bir şekilde kullanmayacağımı, başvurduğum sertifikayı yalnızca belgelendirmenin kapsamında yer alan konular için
beyan edeceğimi, kapsama ilişkin olarak öngörülen sınırlar çerçevesinde kullanacağımı, *Ulusal yeterliliğin kapsamında yapılan
revizyonlara uygun olarak yeniden sınav, yeniden değerlendirme veya ek evrak taleplerini yerine getireceğimi ve sınava katılamama
durumunda Kuruluşa bilgilendireceğimi, *Belgemin askıya alması halinde, askıya alma süresi boyunca belgeyi kullanmayacağımı,
belgemin geri çekilmesi halinde belgelendirme statüsüne ilişkin hiçbir referansı kullanmayacağımı, *Sertifika geçerlilik süresini takip
sorumluluğunun şahsımda olduğunu, geçerlilik süresi dolan sertifikanın Kuruluş tarafından iptal edileceğini, sertifikamı kaybetmem
durumunda Kuruluşa yeniden düzenleme masrafını ödeyeceğimi, *Sınav yöntemi, sınav soruları, değerlendirme yöntemleri ve
belgelendirme ile ilgili itirazlarımı ve şikâyetlerimi Kuruluşa bizzat ve en kısa sürede bildireceğimi, *Sınavlarda uzman desteğine ihtiyaç
duymam halinde ek ücret ödeyeceğimi, *Sınavda sorulacak sorular ve sınav materyallerini ifşa etmeyeceğimi ve sınavda hile
yapmayacağımı, *İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli kişisel donanım (KKD) kullanacağımı ve İSG kurallarına uyacağımı olası kaza
durumunda Kuruluşu sorumlu tutmayacağıma, *Başvurduğum sertifikayı almaya engel bir sağlık problemimin olmadığını, sınavdan
sonraki 14 günlük sürede kendisine yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde Kuruluşu bilgilendireceğimi ve sınavlarda salgın
hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı, *Kuruluşun personel belgelendirme sürecine ilişkin kurallarına ve Mesleki Yeterlilik
mevzuatına uyacağımı kabul ettiğimi, *Verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, kimlik bilgilerimin ve başvuru aşamasında ve sonrasında
verdiğim diğer bilgilerin elektronik ortamda KVKK uygun olarak saklanmasını ve talep edildiğinde bu bilgilerin doğruluğunu gösteren
evrakları sunacağımı kabul ve taahhüt ederim.

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI/İMZASI:
TARİH: ........../........../2.........

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM BAŞVURUYU ALAN KURULUŞ PERSONELİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Bireysel Başvuru: Tek Nokta Başvurusu:
Kayıt Tarihi: Kayıt Numarası:
Başvuruda Gerekli Olan Evrak VAR YOK
Başvuru ücretinin yatırldığına dair banka dekontu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yeterliliğe Özel Başvuru Şartları VAR YOK

Başvuru yapılan belgelendirme kapsamına bağlı özel başvuru şartı yoktur.
EVET HAYIR

Başvuru sahibi sınav şartları hakkında bilgili mi?
Belgelendirme için gerekli evrak tam mı?
ONAY:

KABUL AD SOYADI İMZA TARİH
RED (Açıklama)

* Bulunan alanların doldurulması zorunludur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PB.FR.13.01 / Y.T.:10.10.2020 / Rev.00 / R. T.:- Sayfa 2 / 2

http://www.tcpdf.org

