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HAZIRLAYAN 
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

KONTROL EDEN 
SINAV VE BELGELENDİRME KOORDİNATÖRÜ 

ONAYLAYAN 
ŞİRKET MÜDÜRÜ 

 

 
BAŞVURU TALEBİ 

İlk Başvuru Tekrar Başvuru Yeniden Belgelendirme Birim Birleştirme 

BAŞVURU SAHİP BİLGİLERİ 

Adı Soyadı  T.C. Kimlik No:            

Adres 
 

Cinsiyet  Kadın Erkek   Cep Tel  Ev Tel  

Doğum Yeri/Tarihi  E-posta  Öğrenim Durumu  

Fiziksel bir engeliniz var mı? (Varsa belirtiniz)  

Sınavlarda özel durumunuzdan dolayı desteğe ihtiyacınız var 

mı? (okuma yardımı, tercüman, özel sağlık sorunu gibi) 

Evet 

Hayır 

Açıklama 

İŞ YERİ BİLGİLERİ 

Çalışıyor Çalışmıyor 

İşyeri Adı  

İş Tecrübesi (yıl)  

Sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fon desteğinden yararlanmak istiyorum. 
Kişisel IBAN Numaram T R                         

BELGE ALMAK İSTEDİĞİNİZ YETERLİLİK VE BİRİMLER 
(Sınava girmek istediğiniz yeterlilik ve birimlerin kutucuklarını doldurunuz.)  

İlk belgelendirme talebiniz ise “A” kodlu zorunlu birimler işaretlenmek zorundadır. 
(T1: Teorik/ P1: Performans/ A Birimleri Zorunlu alanlar, B Birimleri Seçmeli Alanları ifade eder) 

 Ulusal Yeterlilik 
Kodu Ulusal Yeterlilik Adı SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİNİZ BİRİMLER 

 
 

 
16UY0265-3 Kırma Eleme Tesis Operatörü-Seviye 3 

Rev.01 

A1 A2   

T1 
 

T1 P1   

 
 

 
16UY0267-4 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 

Seviye 4 Rev.01 

A1 A2 A3  

T1 
 

T1 P1 T1 P1  

 
16UY0265-3 ve 16UY0267-4 
Yeterlilik Sınavına Giriş 
Şart(lar)ı 

Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla; sınavlara 
gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön 
değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği 
açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz. 

Ödeme Bilgileri Hesap Bilgileri (IBAN) : TR83 0001 2001 3740 0010 1002 99 
Dekont açıklamasına “TC Kimlik numarası – Adı/Soyadı – Girilecek Sınavın Adı – Şehir” bilgisi yazılacaktır. 

MEVCUT BELGE BİLGİLERİ 
Herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahip misiniz? 
Varsa aşağıdaki bilgileri doldurunuz. 

Evet       Hayır             

Yeterlilik Adı Seviyesi Belge No Belgeyi Düzenleyen Kuruluş 
    

Önceden almış olduğunuz mesleki yeterlilik belgesi için teşvik 
veya destek aldınız mı? 

Evet       Hayır             

Eskişehir Ticaret Odası’ndan herhangi bir eğitim aldınız mı? 
(Cevabınız evet ise aldığınız eğitimin adını ve tarihini belirtiniz) 

Evet       Hayır             

Belge Teslim şekli Şahsıma Elden       Posta / Kargo             

BAŞVURU TAAHHÜDÜ 
 Bu formda yer alan kişisel bilgilerin doğruluğunu kabul ederim. 
 Bu formda yer alan tüm bilgilerimin, belgelendirme için açık kullanıma açık olduğunu ve bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) 

gönderilmesini kabul ederim. 
 Elde edilen kişisel bilgilerimin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında; yasal gereklilikler haricinde, yazılı iznim ve rızam 

dışında kullanılmayacağını biliyor ve kabul ediyorum. 
 Başvuru kapsamında benden tahsil edilecek ödemeleri, sınav haklarımın bitmesi ve başarısız olması durumu da dahil, her ne sebeple olursa olsun 

geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. 
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 İstenilen tüm başvuru evraklarının ETO-METSEM’e ulaştıktan sonra başvurumun değerlendirileceğini kabul ederim. 
 Sınav materyalini ve sınav sorularını yasal sebepler dışında üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı, sınav sırasında kopya çekme vb. teşebbüslerde 

bulunmayacağımı taahhüt ederim. 
 ETO-METSEM’in MYK mevzuatı ve ilgili standartlarına göre hazırladığı talimat ve prosedürlere uyacağımı taahhüt ederim. 
 Belgelendirme ile ilgili tüm süreçlerde itiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi için ETO-METSEM tarafından İtiraz ve Şikâyet Komitesi 

oluşturulduğunu biliyor ve kabul ediyorum. 
 Sınavda başarısız olmam durumunda hem teorik hem de performans sınavlarına İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sağlanan destekten 

yararlanıyorsam 2, yararlanmıyorsam 1 defa daha ücretsiz girme hakkım olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. Belge yenileme başvurumda 
belgenin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yaptığımda ilave sınav hakkına sahip olamayabileceğimi kabul ediyorum. 

 İlan edilmiş sınav tarihinde belirtilen saatten 15 dakika öncesinde sınav yerinde talep edilmesi durumunda gerekli kişisel koruyucu donanım ve 
ekipman ile hazır bulunmadığım takdirde, sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. 

 İlk defa sınava girdiğim ve başarısız olmam durumunda ilk 1 sene ETO METSEM tarafından sınav açılmaması durumunda ödemiş olduğum 
parayı talep etme hakkım olduğunu biliyor ve onaylıyorum. 

 İlk defa sınava girdiğim ve başarısız olmam durumunda ilk 1 sene ETO METSEM tarafından açılan sınavlara katılmam veya katıldığım halde 
başarısız olmam durumunda sınav haklarımın bittiğini ve ilave hak talep edemeyeceğimi biliyor ve onaylıyorum. 

 Yapılan tüm sınavlarda görüntü ve ses kaydı alınacağını biliyor ve onaylıyorum. 
 Belgemde yer alan bilgilerin değişmesi durumunda, belgemin geçerli olması için gerekli koşulları sağlayamam gibi durumlarda ETO-METSEM’e 

yazılı olarak bildireceğimi kabul ediyorum. 
 Sınava başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sınavın yapılamaması durumunda, talebim doğrultusunda paramın iade edileceğini biliyor ve 

kabul ediyorum. 
 ETO-METSEM’in belirlediği performans sınavlarının iklimsel, çevresel etmenlerden dolayı iptal edebileceğini biliyor ve onaylıyorum. 
 ETO-METSEM, belgenin geçerliliğini kontrol etmek için bilgi talep etmesi durumunda bilgi vereceğimi taahhüt ediyorum. 
 Kendi çalıştığım işyeri dışında başka bir firmada sınava girdiğim takdirde, firmaya ait hiçbir bilgiyi 3. Kişiler ile paylaşmayacağımı, sınav 

sırasından kullanılan makine, techizatları vb. izinsiz talimat almadan kullanmamayı kabul ediyorum. 
 Almaya hak kazandığım takdirde, belgenin mülkiyet haklarının ETO-METSEM’e ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim 

bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edileceğini biliyor ve onaylıyorum. 
 Belgeli olarak yaptığım çalışmalar sırasında oluşabilecek zararlardan ETO-METSEM’in sorumlu olmadığını kabul ediyorum. 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında sınava gireceğimi taahhüt ediyorum. 
 Bu şartları yerine getirmediğim takdirde ücret iadesi olmadan sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum. 
 Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde ETO-METSEM’in hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 
 Şahsıma ETO-METSEM web sayfasında (http://www.eto-metsem.org/gizlilik/ ) sunulmuş olan detaylı aydınlatma metninin tamamını okuduğumu 

ve ETO-METSEM’in şahsımdan talep edeceği kişisel veriler ve bu verilerin toplanma yöntemleri; şahsımla ilgili olup saklayacağı/kaydedeceği 
kişisel veriler ve şahsımla ilgili olup üçüncü kişi/kurumlara aktaracağı kişisel veriler; tüm işlenme vasıtalarına ilişkin olarak işlenme amaçları ve 
tüm aktarımlara ilişkin olarak aktarım amaçları; ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğum haklar ile 
ilgili olarak ETO-METSEM tarafından aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim. 

 
BAŞVURUYU YAPAN BAŞVURUYU ALAN 
Tarih: Tarih: 
Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
İmza: İmza: 

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
(ETO-METSEM tarafından doldurulacaktır) 

 VAR YOK 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Fotoğraf) 

 

 
 

 
2 Adet Renkli Fotoğraf 

 

 
 

 
Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont 

 

 
 

 
Ön Değerlendirme Formu (Adayın Sınava Girmek İstediği Ulusal Yeterlilik Birimine Göre) 

 

 
 

 
BAŞVURU ÇEŞİDİ Bireysel Kurumsal 

Başvuru sahibi daha önce katılmış olduğu eğitimler ile ilgili tarafsızlık ilkesini aykırı bir 
durum varsa lütfen belirtiniz. 

 

BAŞVURU ONAYI 
(ETO-METSEM tarafından doldurulacaktır) 

Başvuru Değerlendirme Sonucu Başvuru Uygun Bulunmuştur Başvuru Uygun Değildir 

TARİH: ……/……./20.... 
AD / SOYAD: 
İMZA: 

 

BU DOKÜMANIN BASKI KOPYASI ÜZERİNDE KONTROLLÜ KOPYA MÜHRÜ OLMAMASI HALİNDE ÇALIŞMA 

KOPYASI OLUP GÜNCEL HALİ ELEKTRONİK ORTAMDADIR. 

http://www.eto-metsem.org/gizlilik/

