
 

 

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU 

Doküman No ONF-025 

İlk Yayın Tarihi 20.08.2016 

Revizyon Tarihi 03.03.2021 

Revizyon No 17 

Sayfa 1/3 

 

  
 

 BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ  
Adı Soyadı :  Başvuru Numarası 

Başvuru Tarihi 
: 
: 

 

Uyruğu :  Doğum Tarihi :  

T.C. Kimlik No :  Yabancı Kimlik No :  

Cep Telefonu :  E-Posta Adresi :  

Adres :                                                                                                                                                             

Tahsil Durumu :  

Sınav merkezinden eğitim aldınız mı? Evet    □                 Hayır □ Eğitim aldıysanız, eğitim veren öğretmenin isim ve 
soyadını yazınız.  

Sınav ve Belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması desteğinden  
yararlanmak istiyor musunuz? 

          Evet    □         Hayır □ 

Teşvikten Yararlanma Şekli                                                                                                                                          Bireysel  □        Tek nokta  □ 

Kişisel IBAN No 
(Tek Nokta Teşvik Sisteminde 
IBAN bildirimine gerek yoktur.) 

 
TR_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  
 

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

 

İŞ BİLGİLERİ 
İş Tecrübesi :  Çalışma Süresi :  

Çalıştığı İşyeri 
Adı 

:  Görevi :  

İşyeri Adresi :  

Belgenin Kargo Yapılacağı Adres                         □  Ev Adresi             □  İş  Adresi          
BAŞVURUNUN DURUMU 

□ İlk belgelendirme                  □ Birim tamamlama               □  Yeniden belgelendirme     □  Sınav tekrarı 

TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

Ulusal Yeterlilik 

Kodu/Seviyesi/Ad/Rev.No 

Zorunlu Ulusal Yeterlilik Birim Kodu 

A1 A2 

Teorik (T1) Performans (P1) Mülakat (T2) Teorik (T1) Performans (P1) Mülakat (T2) 

11UY0011-3 AHŞAP KALIPCI REV02 □ □  □ □ □ 
11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ REV02 □ □  □ □ □ 
12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI REV00   □ □   □ □   
12UY0049-3 BETONCU REV00   □ □   □ □   
12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI REV01      □ □   □ □   
11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI REV02 □ □   □ □   
12UY0057-3 ISI YALITIMCISI REV01 □     □ □   
16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ REV00     □   □   
12UY0048-3 DUVARCI REV01 □ □   □ □   
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12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI REV00 □ □   □ □   
11UY0024-3 SIVACI REV02 □ □   □ □   
12UY0050-3 PANEL KALIPÇI REV00 □ □   □ □   
12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI REV01 □ □  □ □  
11UY0011-3 AHŞAP KALIPCI REV03 □ □  □ □  
11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ REV03 □ □  □ □  

 

 

Adayın Taahhüdü ve Onayı 
1-Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde Belgelendirme Kuruluşu’na 
bildireceğimi, 2.Bireysel başvurumdan itibaren belgemi alana kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi veya tek nokta 
başvurusunda bulunulduğunda tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri 3.tarafın ödeyeceğini ve ödenen ücretleri;  sınavlardaki başarısızlık sebebi 
dahil her ne sebeple olursa olsun, Belgelendirme Kuruluşu’ndan geri talep etmeyeceğimi, 3. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını 
Belgelendirme Kuruluşu’na ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı, 4- Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu ve adli kurum ve kuruluşlar hariç üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını,  5. Gizliliği 
olan sınav materyallerini, katılacağım sınavların soruları ve cevaplarını yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla 
paylaşmayacağımı, paylaştığım taktirde On Hekim Belgelendirme Kuruluşu’nun konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu  kabul 
ettiğimi, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, bireysel veya toplu olarak kopya çekmeyeceğime ve kopya çektirilmesine imkan 
sağlamayacağıma, başka bir adayın yerine sınava girmeyeceğime ve kendi yerime bir başkasının sınava girmesini sağlamayacağıma , belgeye 
hak kazanmama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan bilgi veya kayıt sunmayacağıma, 6.Belgelendirme Kuruluşu’na ait belgelendirme 
prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, 7- 
Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını ve bu kamera kayıtlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon 
Kurumu ve adli kurumlar hariç üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını, 8- Sınav yerini, saatini Belgelendirme Kuruluşu tarafından cep telefonuma 
gönderilen SMS ile öğreneceğimi, ilan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde kimliğim ile birlikte hazır bulunacağımı, ilan edilmiş sınav saatinde 
ve sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış 
olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini, 9- Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden 
ikinci defa sınava girme hakkımın olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti 
ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkânımın olduğunu, 10- Almaya hak kazandığım takdirde, 
belgenin mülkiyet haklarının Belgelendirme Kuruluşu’na ait olduğunu, ilgili mevzuata uygun olmayan hususların tespiti halinde  belgemin 
askıya alınabileceğini ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini, 11-Kendi kişisel koruyucularımı ve 
çalışma kıyafetlerimi giymek istersem getirebileceğimi, 12- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler 
kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum, bu nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı, 
herhangi bir kaza ve yaralanma durumunda Sınav Yapıcının talimatlarına uyacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 13. Sınavlar esnasında 
gerçekleşen iç/dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar kapsamında sınavımın iptal edilebileceğini kabul ediyorum. 14. Bu şartlar yerine 
getirilmediği takdirde Belgelendirme Kuruluşu hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. 15. Belge almaya hak kazandığımda ''Belge Kullanım 
Sözleşmesi''ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini, belgemin ücretini ödeyeceğim kargo yolu ile beyanda bulunduğum adrese 
yollanacağını kabul ediyorum. 16. Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.17.Herhangi bir 
kronik rahatsızlığımın olmadığını, sınavdan sonraki 14 günlük sürede tarafıma yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde ON HEKİM’e bilgi 
vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı beyan ederim. 
Tarih : ${DOLDUR_buguntarih} 
 
                                                                             Adayın Adı Soyadı ve İmzası :       
 
                                                                                                             

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI  

(Bu alan Sınav Merkezi tarafından doldurulacaktır.) Evet Hayır 

Sınav merkezi, talep edilen belgeyi verebilir mi?     
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Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?      

   * Kimlik Fotokopisi          

   * Fotoğraf      

   * Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)      

   * Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar( 12UY0056-3/1 İskele kurulum elemanı Seviye 3 sınavı için Sağlık Raporu)     

   * Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip     

   * Islak imzalı başvuru formu     

Adayın başvurusu uygun mu?     

BAŞVURUYU ALAN BAŞVURUYU ONAYLAYAN 

Adı Soyadı :  Olga TÜRKMEN Adı Soyadı :  Merve TOPÇU 

Tarih :   Tarih :   

İmza :   İmza :   

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 

Hesap Adı Banka Adı Şube Kodu Şube Adı Hesap No IBAN 

Onhekim Belgelendirme Sertifikasyon 
Dan. İnş.Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti 

Garanti 
Bankası 

1051 Balgat/Ankara 6294301 TR030006200105100006294301 

 


