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BAŞVURU FORMU 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı :   TEŞVİKDEN YARARLANMA BEYANLARI 

T.C Kimlik No :  

□Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak 
istiyorum. Belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya 
eksik olması durumunda destekten 
yararlanamayacağımı kabul ediyorum. 

□Daha önceden destekten yararlanmadım. 

□Daha önceden destekten yararlandım. 

Doğum Tarihi :  

1. Telefon :  

2. Telefon   

E-Posta :  

İletişim Adresi: :  

Uyruğu : T.C. Cinsiyet :  

IBAN Numarası:  

Sınavlarda sınav yapıcılarımızın desteğine ihtiyaç duymanıza neden 
olabilecek herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? 
Varsa lütfen açıklayınız: 

: Hayır 
 

Sınava Katılmak İstediğiniz Dil:   Türkçe              Diğer …………………………    

(Tercihiniz Türkçe değil ise diğer seçeneğini işaretleyip yanına hangi dilde sınava katılmak istediğinizi yazınız.) 

Eğitim Durumunuz 

Okur-yazar değil  Okur-yazar   İlkokul         Ortaokul             Lise         Üniversite 

İŞ BİLGİLERİ 

Çalışma 
Durumu 

: Çalışmıyor İşe Başlama Tarihi : - 

İşyeri Adı :  Görevi :  

İşyeri Adresi :  

Belgenizi nasıl almak istersiniz? 
Elden teslim almak istiyorum.                                Kargo ile almak istiyorum.(Ücret alıcıya aittir) 

TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

Başvuru Türü : Ilk Belgelendirme Başvuru Şekli : Bireysel 

Belge Dili : Türkçe-İngilizce 

 

NOT: BU BÖLÜMÜN KAYNAK MESLEKLERİNDE İŞARETLENMESİ ZORUNLUDUR. 
BİRLEŞİM DETAYLARI 
 

Birleştirecek Malzeme        □Boru           □Plaka 

Birleştirme Türü                   □Alın             □Köşe 

Malzeme Kalınlığı:               ………. mm       Boru çapı  ………….mm  
Malzeme Cinsi: 
Kaynak Pozisyonu: 
Çoklu paso / Tekli Paso: 
Altlık var / yok: 
Wps / PreWps :  Firmanın Mavi Belge’nin 
  

GEÇERLİLİK SÜRESİ TERCİHİNİZ:  

ISO 9606-1 Madde 9.3 e göre  
   2 YIL 

 

   3 YIL 
 

*Çelik Kaynakçısı Seviye 3 için. 

ISO 14732 Madde 5.1 e göre  
   3 YIL 

 

   6 YIL 
 

*Direnç Kaynak Operatörü Seviye 4, 
*Kaynak Operatörü Seviye 4 için. 
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11UY0013-3,ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI - Seviye 3 (Rev.03) 

Birim Referans No Ulusal Yeterlilik Birimi T1 T2 P1 P2 P3 

11UY0013-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma √ - - - - 

11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı √ - √ - - 

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI 

 
 
 
 

 
 

Tarih: 

 
 
..... /..... /......... 

Adı Soyadı:  

İmza:  
 

Aşağıdaki bölüm başvuruyu alan MAVİ BELGE personeli tarafından doldurulacaktır. 

 Başvuru Ücreti Makbuzu/Dekontu var mı?                  VAR                       YOK     

*12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) yeterliliği için başvuru yapıldı ise; 
“Ağır İşlerde ve Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu”       

 * ile belirtilen yeterliliklerde başvuru için 
ön şartlar belirtilmiştir. Var ise ön şartın 
karşılandığına dair kanıtlar uygun/yeterli mi? 

  UYGUN  
(Uygun ise ön şartı kanıtlayıcı dokümanın ne olduğunu yazınız.) 
Açıklama: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………                     

 
  UYGUN DEĞİL                  ÖN ŞART YOK       

 

    KABUL          RED (Açıklama):……………………………………………………………... 
 

Yetkili Personel :   Adı Soyadı                       Tarih                           İmza            
 

  Sınav Yöneticisi              Meltem DEMİREL 

  Sınav Yönetim Birimi Personeli 

  Sınav Değerlendirici 

 

Not: * ile belirtilen yeterliliklere ait başvurular ilgili alandaki bir sınav değerlendirici tarafından kontrol edilmelidir. 
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ADAY TAAHHÜTNAMESİ 
 İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını MAVİ BELGE’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını ve başvurmuş sayılacağımı,  

 Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını onayladığımı, kimlik bilgilerimi, belge türü, belgenin geçerlilik tarihi, askıya 
alınması/iptal edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bilgilerin açık olduğunu,  

 MAVİ BELGE’nin düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında MAVİ BELGE tüm prosedür ve kurallarına uyacağımı, sınav 
materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınav sonrasında, sınav 
kurallarına uymadığım, sınav düzenini bozduğum veya sınav değerlendiricilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve 
sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi,  

 Başvurumdan itibaren ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, MAVİ BELGE’ den geri talep 
etmeyeceğimi, sınava katılmadığım takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış olduğumu, sınav saati sınava gelmeme veya sınav gününden en geç 
5 gün öncesine kadar sınava katılmayacağımı bildirmeme durumlarında, hiçbir surette ücret iadesi yapılmayacağını bildiğimi, 

 Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava giremeyeceğimi 5 gün önceden bildirmek şartı ile sınav ücretinin %70’nin iade edileceğini bildiğimi, 

 Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alındığını onayladığımı,  

 Görüntülerin ve kişisel bilgilerin istendiğinde ilgili makamlara iletileceğini, 

 Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili MAVİ BELGE tarafından SMS gönderilmesine onay verdiğimi, 

 MAVİ BELGE’ye ait belgelendirme talimatları ve prosedürlerinin gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda MAVİ 
BELGE’nin prosedürlerine göre değerlendirileceğimi,  

 Alacağım belgenin sahibinin MAVİ BELGE olduğunu, yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip, gerekirse 
belgemin iptal edilebileceğini, iptal edildiği takdirde MAVİ BELGE’ den maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını,  

 MAVİ BELGE’ ye gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde sınavımın iptal edilebileceğini,  

 Sınav için başvurduğum meslek dalını icra etmemi engelleyecek herhangi bir sorunum olmadığını, 

 Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu, verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemin iptal edileceğini  

 Başvuru yaptığım meslek, bakanlıkça belge zorunluluğu getirilen meslekler arasında ise 3 sınav hakkım olduğunu, zorunlu meslekler arasında 
değil ise 2 sınav hakkım olduğunu, 

 Devlet teşviğinden sadece bir(1) kere yararlanabileceğimi, başvuru yaptığım meslek belge zorunluluğu kapsamında değil ise teşvikten 
yararlanmayacağımı, 

 Başvuru kapsamımda MAVİ BELGE’ de katıldığım mesleki yeterlilik sınavlarının herhangi bir biriminden başarısız olmam durumunda, ilgili 
ulusal yeterliliğin birimlerinin (A1,A1,B1,B2, .. vb.) sınavlarına MAVİ BELGE’ den başka yetkili kuruluşlarda katılabileceğimi ancak tüm sınav 
türlerinden (teorik, performans, mülakat) başarılı olmadığım bir birimin tekrar sınavlarına sadece MAVİ BELGE’ de girebileceğimi bildiğimi,  

 MYK tarafından yayınlanan Genelge 2019/01 de yer alan “A. SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK VE SAHTECİLİK YAPTIĞI 
TESPİT EDİLEN ADAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER” maddesinde belirtilen hususları bildiğimi ve kabul ettiğimi, 

 Tüketici Hakları Mevzuatı, MYK Mevzuatı ve MAVİ BELGE prosedürlerinden kaynaklanan haklarımın başvuru esnasında tarafıma bildirildiğini 
beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

 Tarafıma tebliğ edilen, okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ettiğim Aydınlatma Metni ile iş bu açık rıza beyanı kapsamında; 

 Yukarıda yer alan kişisel verilerimin aramızdaki ilişki kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından yetkilendirilen Mavi Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. kuruluşu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunundaki esaslar çerçevesinde kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza veriyorum. 

MAVİ BELGE TAAHHÜTNAMESİ 
 MAVİ BELGE, adayın başvuru tarihinden sonraki 60 gün içerisinde aday aksini talep etmedikçe sınava dahil edeceğini, 

 Kendi web sitesinde ve MYK’ nın resmi web sitesinde yayınlanan ücret tarifesine göre adaylardan ücret talep edeceğini, 

 Adayların MAVİ BELGE’ ye yazılı şekilde talep etmesi ve gerekli şartları karşılaması (dekont, diğer YBK dan alınmış başarı belgesi.. vb.)  
durumunda birim birleştirme başvurusunu kabul edeceğini, 

 Adayın sınavının MAVİ BELGE’ den kaynaklanan uygunsuzluklar nedeni ile iptal edildiği durumlarda; adaylardan ek ücret talep etmeyeceğini, 
adaylara iptal edilen sınav için 1 hak daha vereceğini ve 3 ay içerisinde telafi sınavları için adayları davet edeceğini, 

 Her adaya eşit ve tarafsız davranacağını, 

 Adayın, yazılı bir şekilde talep etmesi durumunda MAVİ BELGE tarafından “Birim Başarı Belgesi” düzenleneceğini, 

 Sınav tarihinden sonraki 10 iş günü içinde sınav sonuçlarını yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder. 

ADAYIN ONAYI 
Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum 
Aday Adı ve Soyadı:  
Tarih: 
İmza:  

MAVİ BELGENİN ONAYI 
Yetkili Adı ve Soyadı: Ahmet KESKİN 
Tarih: 
İmza: 

 



PANDEMİ SÜRECİ ADAY TAAHHÜTNAMESİ 

 
 

F32.PNDM/Rev.00/05.05.2020 

 

 Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip 

koronavirüs teşhisi konulması halinde MAVİ BELGE’ ye haber vereceğimi,  

 

 Maske takmaz isem sınava alınmayacağımı, 

 

 Sınav günü ateş ölçümü sırasında, ateşimin 37,5 derece ve üstü çıkması durumunda ve ya yeni 

tip koronavirüs belirtileri (öksürük, boğaz ağrısı .. vb.) taşımam durumunda sınava 

alınmayacağımı bildiğimi, 

 

 Sınav günü kendimi iyi hissetmez isem ve ya gribal enfeksiyonum var ise mutlaka sınavdan 

önce MAVİ BELGE Yetkililerine durumu bildireceğimi, 

 

 Pandemi süreci ile ilgili MAVİ BELGE tarafından belirtilen tüm kurallara uyacağımı, 

 

 

Kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

 

 

     Adayın Adı Soyadı:  

     Tarih: 

     İmza: 

 


