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ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ 
 
*Uyruğu: T.C.     Diğer   *T.C Kimlik No: 

   
 

*Adı ve Soyadı:  

*Aday Doğum Tarihi   _ _ /_ _  /_ _ _ _ Pasaport No:  

*İrtibat Adresi: 

 Tel. Ev:  

Tel. İş:  

*GSM:  

Eğitim Durumu:  E-Posta:  

BELGE TESLİM ŞEKLİ 

Sınav Merkezine Gelerek Elden Teslim                           İş Adresine Teslim                           İrtibat Adresine Teslim     

İŞ ADRESİ:  

BAŞVURU NEDENİ 

   İlk Başvuru                      Tekrar Sınavı Başvurusu                         Birim Birleştirme                      Belge Yenileme                                                

 
 

BAŞVURU YAPILAN MESLEĞİN ULUSAL YETERLİLİK KODU VE ADI:   

BAŞVURU YAPILAN ZORUNLU BİRİMLER ve/veya BÖLÜMLER:  

BAŞVURU YAPILAN SEÇMELİ BİRİMLER:  

Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olmanız gereklidir. 

Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi vb.) bir probleminiz var mı?  
Varsa belirtiniz: 

Evet  
Hayır   

Makul sınırlar içerisinde kalmak şartı ile karşılanmasını istediğiniz özel ihtiyaçlarınız (okuma yardımı, 
tekerlekli sandalye vb.) var mı? 
 Evet, ise açıklayınız: 
 
 
 

Evet  
Hayır   

BELGE DİLİ 

Türkçe-İngilizce     Türkçe-Almanca     Türkçe-Fransızca    Türkçe-İspanyolca    Türkçe-Rusça    Türkçe-Arapça                                                                                                 

BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜDÜ 

− Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava 
gireceğimi ve sınav süresince iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyacağımı kabul ediyorum. 

− İlan edilen sınav saatinden en geç 15 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava 
alınmayacağımı kabul ediyorum. Sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretimin iade edilmeyeceğini 
kabul ediyorum. 

− Başvuru tarihimden itibaren 30 gün içerisinde başvuruda bulunduğum sınavımın gerçekleşeceğini kabul ediyorum.   

− Proaktif Belgelendirme tarafından gerçekleştirilemeyen sınav ücretinin tarafıma 30 gün içerisinde iade edileceğini kabul 
ediyorum. 

− Mesleki Yeterlilik Sınavımın gerçekleşmesinden 10 gün sonra Belge Kararının alınacağını ve Belge Kararının alınması 
sonrasında 5 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahip olduğumu biliyorum.  

− PAB.F.022 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ’ ni iki nüsha olarak karşılıklı imzalamayı ve bir nüshasını teslim almayı kabul 
ediyorum. 

− Başvurumdan belge almaya hak kazanacağım süre içerisinde tarafımdan tahakkuk edilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi 
ve ödediğim ücretlerin, sınavlarda başarısız olmam dâhil, hiçbir nedenle Proaktif Belgelendirme’ den geri talep 
etmeyeceğimi taahhüt ederim. 

− Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve aksi bir durum olduğunda vermiş 
olduğum tüm beyanlardan sorumlu olduğumu kabul ediyorum. 

− Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar haricinde hiç kimseyle paylaşmayacağımı, başkasının yerine sınava 
girmeyeceğimi, başvuru esnasında Proaktif Belgelendirme’ ye verdiğim her türlü bilgi ve beyanın yasal düzenlemeler 
çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabileceğini ve bu paylaşımlar olmadan önce Proaktif Belgelendirme 
tarafından bilgilendirileceğimi kabul ediyorum. 

− Kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘na (MYK) iletileceğini kabul ediyorum. 
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− Proaktif Belgelendirmeye ait prosedür ve talimatların gerekliliklerine uyacağıma, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği 
kanunun gerekliliklerini yerine getireceğime, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yönetmelik, rehber ve düzenlemelerinde 
uygun davranacağıma kabul ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirme tarafından oluşturulan Şikâyet ve İtiraz Komitesinin kararının nihai olduğuna, itiraz ya da 
şikâyette bulunduğumda 10 gün içerisinde değerlendirilip bilgilendirileceğimi, değerlendirilmesi 10 iş gününden uzun 
sürecek olan itiraz ve şikâyetler için 10 günde bir ara değerlendirme raporunun tarafıma üst yazı, mail veya telefon ile 
bildirileceğini ve yasal hakkımın saklı olduğunu kabul ediyorum. 

− Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içerisinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme   
hakkım olduğunu kabul ediyorum. 

− Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu çerçevesinde işsizlik fonu 
sigortasından karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olmam durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve 
sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez daha sınav imkânına 
sahip olduğumu kabul ediyorum, 

− Birim birleştirme yapmak istediğimde Proaktif Belgelendirme tarafından istenilen evrakların tamamını eksiksiz ve doğru 
olarak sunacağımı kabul ediyorum. Eksik evrak tespit edilmesi halinde 10 gün içerisinde tamamlamayı, aksi halde 
başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ediyorum. 

− Başvurumun, ilgili başvuru dokümanlarımın Proaktif Belgelendirme’ ye ulaştırdığım takdirde işleme alınacağını ve 
başvuru yapmış sayılacağımı beyan ederim. 

− Yapılacak olan tüm sınavlarda sesli ve görüntülü kayıt alınmasını kabul ediyorum. Sınav görüntülerimin ve kişisel 
bilgilerimin istendiğinde ilgili makamlara iletileceği bunun dışında iznim olmadan 3 (Üç) üncü taraflarla 
paylaşılmayacağını kabul ediyorum. 

− Belge almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının Proaktif Belgelendirme’ ye ait olduğunu, gerek 
görülmesi durumunda belgemin askıya alınması veya iptal edilebileceğini kabul ediyorum. Belgemin askıya 
alınmasından sonra askı ile ilgili sebebi 6 (altı) ay içerisinde gidereceğimi, aksi halde belgemin iptal edileceğini kabul 
ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirme web sitesinde ( www.proaktifbelgelendirme.com )bulunan gireceğim sınav ile ilgili sınav 
şartnamesini tebellüğ ettiğimi kabul ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirme web sitesinde ( www.proaktifbelgelendirme.com )bulunan gireceğim sınav ile ilgili sınav 
ücretleri bölümünde yer alan ücreti ödemeyi kabul ediyorum. 

− Başvurusunda bulunmuş olduğum Ulusal Yeterlilik içerisindeki kritik adımlar hususunda PROAKTİF BELGELENDİRME 
tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirmenin sınav ve belgelendirme süreçlerinde gizliliği olan sınav gereçleri, edindiğim bilgi, sınav 
dokümanları hakkında 3 (Üç) ‘ncü kişiler, kuruluşlar veya kurumlarla bilgi paylaşmayacağımı kabul ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirmenin sınav ve belgelendirme süreçlerinde usulsüzlük ve sahtecilik (bireysel veya toplu olarak 
kopya çekmek, kopya çekilmesine imkân sağlamak, başka bir adayın yerine sınav girmek ve kendi yerime bir başkasının 
sınava girmesini sağlamak.) yaptığımın tespit edilmesi durumunda hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ediyorum. 

− Gerçekleştirilen dış denetimler sonucunda sınavların uygun yapılmadığının tespiti halinde sınavımın iptal edilebileceği 
ve iptal edilen sınavım ve belgemin telafisi için 30 (otuz) gün içerisinde tekrar ücretsiz olarak sınava girebileceğimi kabul 
ediyorum. 

− Proaktif Belgelendirme tarafından verilen belgemin sadece şahsıma ait olduğunu, şahsım haricinde herhangi bir şekilde 
başka bir şahıs veya tüzel kişiliğe kullandırmayacağımı, hiçbir surette belgemi başkasına devretmeyeceğimi, 
kullandırmayacağımı kabul ediyorum. 

− Belgemi, başvurusu yaptığım ve onaylanan kapsam dışında kullanmayacağımı, aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı 
halde bu kriterlere uymayarak belgemi kullanmaya devam etmem durumunda hakkımda yasal işlem yapılacağını kabul 
ediyorum. 
 

    (Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı)                                     Tarih:                                                                 İmza:  

 
                             (Başvuruyu Alan PROAKTİF BELGELENDİRME personeli tarafından doldurulacaktır.) 

EKLENECEK BELGELER:                                                                                                                                                                          

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi   

2.Banka Dekontu   

http://www.proaktifbelgelendirme.com/
http://www.proaktifbelgelendirme.com/
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3. 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Ulusal Yeterliliği Başvurusunda “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” 
ibareli Sağlık Raporu  

 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI: 

Başvurusu uygun bulunmuştur.  

Başvurusu uygun değildir.  

Uygunsuzluk nedeni:  

Tarih:……./……../……..                                                                                                                                              BAŞVURUYU ONAYLAYAN   

                                                                                                                                                                                            Ad – Soyad / İmza      


