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Bu bölüm başvuruyu yapan aday tarafından doldurulacaktır.
KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı
T.C Kimlik No
Doğum Yeri / Tarihi

Cinsiyeti
Baba Adı
E-posta

Kadın☐

Erkek☐

İkamet Adresi
Telefonunuz

(Cep)

Eğitim Durumu

 Okur-Yazar  İlkokul  Ortaokul Lise
Meslek Lisesi Ön lisans Diğer…………

(Ev)

Yardım Talebi:

BAŞVURU TALEBİ

İlk Başvuru 

Tekrar Başvuru 

Yeniden Belgelendirme 

IBAN NO:

ÖDEME BİLGİLERİ
Dekont Açıklamasına; Sınav ücretleri yatırılırken adayın ''Adı Soyadı, TC Kimlik numarası,
Girilecek Sınavın Adı ve Şehir'' bilgisi yazılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
:
BİREYSEL BAŞVURU:
Belge almaya hak kazanmanız durumunda, sınav ve belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden geri
ödenmesini istiyor musunuz?

EVET
HAYIR




KİŞİSEL IBAN NO: TR ____ /_______ /_______ /_______ /________ /________/_____

REV
NO

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak
istiyorum. Bu teşvikten sadece bir kez faydalanabileceğimi ve daha önce faydalanmadığımı beyan ederim. Tüm beyanlarımın ve kişisel bilgilerimin
doğruluğunu beyan ederim. Yanlış veya eksik olması durumunda tüm sorumluluk tarafıma aittir.
Adayın İmzası:

00

Başvurduğu Meslek Sınavları (Ulusal Yeterlilik Kodu Seviyesi / Adı
18UY0364 – Mekanizaze Kazı Operatörü

TEORİK (T1)

A1 

PERFORMANS (P1)

A2 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BİLGİLERİ
Daha önceden almış olduğunuz herhangi bir MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ var mı?
Evet 


Hayır 

Cevabınız Evet ise belge bilgisini yazınız:…………………………………………………………………………………………………
Evet 

Önceden almış olduğunuz Mesleki Yeterlilik Belgesi için teşvik aldınız mı?
BİRİM BAŞARI BİLGİSİ
Başvuru yaptığınız Ulusal Yeterlilikten daha önce başarılı olduğunuz birim var mı?

Evet 

Hayır 
Hayır 

Cevabınız Evet ise hangi birim olduğunu ve geçerlilik süresini yazınız:...........................................................................................
BELGELENDİRME PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI

Belgelendirme Programında yer alan ön değerlendirme için TKİ MEYEM tarafından yapılacak ön değerlendirme sınavına girmeyi;
Kabul Ediyorum 
Ön değerlendirme sınavındaki tüm sorulara doğru cevap vermem halinde başvurumun işleme alınacağını; Kabul Ediyorum 
Belgelendirme Faaliyeti Kapsamında TKİ MEYEM’in bağlı olduğu TKİ Uhdesinde Eğitim Alındı mı?

*Evet

Hayır

*Cevabınız evet ise; eğitimin açık adını, eğitmenin adını ve tarih bilgilerini yazınız:
Eğitimin Adı

Tarihi

Eğitmen Adı
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BELGE TESLİM BİLGİLERİ

Belgelendirmeye hak kazanmanız durumunda adınıza düzenlenecek olan belgelerin tarafınıza
gönderilmesi ile ilgili yanda listelenen tercihinize uygun seçeneği işaretleyiniz.

Posta / Kargo 
Şahsıma Elden 
Çalıştığım Şirkete Kargo 

AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI
1. Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri bir hafta içerisinde TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME’ye
bildireceğimi,
2. Başvurumdan itibaren belgelendirmeye kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısız olma durumunda TKİ
MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME ‘den geri talep etmeyeceğimi,
3. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME ‘ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş
sayılacağımı,
4. Tarafıma, aşağıdaki aydınlatma metni ile tebliğ edilen VE okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ettiğim, kişisel verilerimin; aramızdaki ilişki kapsamında
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilen TKİ MEYEM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesind e
toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza gösterdiğimi,
5. Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, paylaştığım takdirde TKİ MEYEM PERSONEL
BELGELENDİRME' nin konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı,
6. TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME ‘ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, TKİ MEYEM PERSONEL Belgelendirmenin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini,
7. Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarımda; TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME tarafından oluşturulan Şikâyet ve İtiraz Komitesinin
kararının nihai olduğunu, itiraz ve şikâyetimle ilgili yasal hakkımın saklı olduğunu,
8. Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması, yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için
yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu mevzuat ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranacağımı,
9. Başvuru yapmış olduğum UY de ön değerlendirme şartı varsa, ön değerlendirme sınavında başarılı olmam neticesinde başvurumun işleme alınacağını
10. Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden 1 kez daha 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 ücretsiz iki sınav hakkımın olduğunu,
11. Sınav yerini, saatini, sınav sonuçlarını, sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarını www.tkimeyem.com.tr adresi üzerinden takip edeceğimi ve uyacağımı, ilan
edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde 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,
12. Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını,
13. Almaya hak kazandığım takdirde, belgenin mülkiyet haklarının TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME ‘ye ait olduğunu, ilgili mevzuata uygun olmayan
hususların tespiti halinde belgemin askıya alınabileceğini ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini,
14. 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 uymadığım takdirde sınavımın durdurulacağı ve başarısız sayılacağımı kabul ediyorum.
15. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
16. Belge almaya hak kazandığımda ''Belge Kullanım Sözleşmesi"ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini kabul ederim.
17. Sınav esnasında nüfuz cüzdanımı bulunduracağımı, iş ayakkabımı çalışma kıyafetimi ve el aletlerimi getireceğimi, telsiz, radyo, ses kayıt cihazları, fotoğraf
makinesi, tablet, dizüstü bilgisayar, kitap, dergi, gazete ,cetvel, pergel ve açıölçer gibi cihazları bulundurmayacağımı, Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş
olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Adayın Adı Soyadı:

Adayın İmzası:
Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum

Tarih: .......... /........... /…….

BU BÖLÜM TKİ MEYEM PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE KONTROLÜ
Başvuruda Kontrol Edilmesi Gereken Evraklar
VAR
YOK
Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu


1
Nüfus cüzdan fotokopisi


2
Belgelendirme Faaliyetleri Kapsamında TKİ MEYEM’den aldığı eğitimler**


3
**Eğitim alındı ise Eğitim Adı, Eğitmen ve Tarih Bilgileri:
Başvuruyu Alan Personel
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
BU BÖLÜM PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI
BAŞVURU SONUCU:
Kabul Edildi 
Kabul Edilmedi 
KABUL EDİLMEME NEDENİ
(Kabul edilmedi ise doldurulacaktır.)
ADAY NUMARASI (Ulusal Yeterlilik Kodu, Seviyesi / Rev. No / Yıl / Sıra No)
BAŞVURUYU ONAYLAYAN PERSONEL
Adı Soyadı
:
Tarih:

İmza:
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KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
Veri sorumlusu sıfatı ile sınav başvurusu yapan, sınava katılan ve belgelendirmeye hak kazanan adayların başvuru aşamasından belge yenileme aşamasına kadar olan
süreçte belgelendirme işlemlerinin yürütülebilmesi adına, MYK ve 17024 Akreditasyon Yönetim Sistemi şartları gereğince ibraz etmesi ya da kayıt altına alınması
gereken bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kaydedilmektedir.
Kaydedilen bu bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü hükümler doğrultusunda işlenmekte, kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre
boyunca fiziki sınav dosyalarında, dijital ortamlarda, web sunucusunda ve MYK-TÜRKAK portalı üzerinde saklanmakta, güncellenmekte ve mevzuatın izin verdiği
hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak MYK, TÜRKAK, web hizmeti sağlayıcısı gibi 3. kişilere paylaşılmaktadır.
Söz konusu bu verilerin saklanması adına evrak, sistem altyapısı ve internet sunucuları en güvenilir seviyede tutularak gerek li bütün teknik ve idari tedbirler
alınmaktadır.
TKİ MEYEM olarak kişisel veri kaydı yapılan süreçler; başvuru, sınav ve belgelendirme süreçleridir.Tüm süreçler boyunca kaydı yapılan veriler şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•

Kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi),
İletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi),
Öğrenim durumu bilgileri,
Daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgiler,
Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya
geri ödeyebilmek adına IBAN bilgisi,
Sınav ve sonuç bilgileri,
Sınav kamera kayıtları,

Bu veriler adaydan online, fiziki, sözlü yada işleyiş gereği anında kayıt altına alınarak saklanır. Veriler, yasal saklama sürelerinin sona ermesi durumunda ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda yok edilir, imha edilir ve/veya anonim hale getirilir.
Kişisel verileri işlenen kişiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamındaki yasal haklara haizdir.
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