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BAŞVURU BİLGİLERİ 
Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir. 

UY Kodu -Adı-Revizyonu  Z/S T P 

    

    

    

    

    

 İlk Başvuru Belge  Sınav Tekrarı (….2.sınav ….3. sınav) 

 Yenileme  Birim Tamamlama ( …Teorik -….Mülakat -…Uygulama) 

Belge Teslim Şekli Nasıl İstersiniz? (Elden/Posta/Kargo)                                              

ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ 

Adı    TC No /Uyruk  

Soyadı    Doğ. Tarihi /Yeri  

Cinsiyet  Eğitim Durumu  

Cep Tel.   e-mail  

Adres  

Şirket Adı (Çalışıyor iseniz) Adres /Tel (Çalışıyor iseniz) 

  

TEORİK SINAV İÇİN YARDIM TALEBİ   Evet  Hayır 

Teorik sınavda sınav görevlilerinin desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz 
veya sağlık sorununuz var mı? Varsa  lütfen açıklayınız: 

Sağlık sorunuz ve/veya fiziksel bir engeliniz var mı?                   Evet  Hayır 

Açıklama: Cevabınız evet ise lütfen sağlık sorununuzu ve/veya fiziksel engelinizi açıklayınız. Gerekli görüldüğü 
takdirde sağlık raporu istenir. 
DEVLET TEŞVİĞİNDEN YARARLANMAK İSTİYORMUSUNUZ?    Evet  Hayır 

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 Aşağıda belirttiğim kişisel bilgilerimin doğruluğunu beyan 
derim. Yanlış veya eksik olması durumunda tüm sorumluluk tarafıma aittir.  

*IBAN NO:  TR    

SINAVA GIREBILMEK IÇIN GEREKLI ÖN KOŞULLAR. 
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Başvuru ve Sınavlara İlişkin Kurallar: 

 Belirlenen sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan 
adaylar sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya 
yeni bir sınav tarihi verilmez. 

 Başvurusu alınan adayın sınavı 3 ay içiresinde yapılır. 
 Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.ve kamera kaydına alnır. Aday her 

yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde 
tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir.  

 Gizliliği olan sınav gereçlerini adaya verilmez. Hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını, teşebbüs etmesi ve tespit 
edilmesi drumunda sınavının iptal edileceğini, dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde 
sınavların iptal edilebileceğini kabul ederim.  AvrupaBelge olarak iptal edilen sınavları 6 ay içinde tamamlayacaktır.  

 Alacağım belgenin sahibinin AvrupaBelge olduğunu AvrupaBelge tarafından istenen tüm sınav ve belge ücretlerini 
ödeyeceğimi kabul ederim. Belgelendirme sürecinde tarafımdan sunulması gereken tüm belge, bilgi ve ücretlerin 
belgelendirme sınavlarından önce  teslim edileceğini kabul ve beyan ederim. 

 Sınavlara ilişkin şartlar web sitesinde güncel olarak tanımlanmıştır. Adayların sınav öncesi kuralları okuyarak anlamaları 
ve uygulamaları gerekmektedir. Aday www.avrupabelge.com.tr’de yayınlanmış tüm kuralları uyacağını ve tüm koşulları  
Kabul ettiğini peşinen Kabul eder. 

 Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve başarılı olması 
gerekmektedir. Adayların başarısız oldukları birimden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden, işsizlik fonundan 
yararlananlar 2(iki) defa, yararlanmayanlar 1 (bir) defa sınava girme hakları vardır. Haklarının kullanımı adayın talebi 
doğrultusunda işleme alınacaktır.   

 Sınav sonuçları en geç bir (1) ay içerisinde web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra internet 
sitesinden öğrenileceği gibi Personel Belgelendirme Müdürü’ne başvurularak da öğrenilebilir.  

 TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında, Belgelendirme 
sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, AvrupaBelge dışındaki hiçbir kişi ile paylaşılmaz.  

 AvrupaBelge personel belgelendirme sürecine ilişkin kurallarına ve Mesleki Yeterlilik mevzuatına uyacağımı kabul 
ettiğimi, Verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, kimlik bilgilerimin ve başvuru aşamasında ve sonrasında verdiğim 
diğer bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını ve talep edildiğinde bu bilgilerin doğruluğunu gösteren evrakları 
sunacağımı, kişisel bilgilerimde olacak değişiklikleri 30 iş günüde bildireceğimi, sınav haklarımın kullanımının tüm 
sorumluluğunun bana ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim. Aksi durumda tüm hukuki ve mali sorumluklar tarafıma ait 
olduğunu beyan ederim.  

 Belgelendirme sürecinde dahil olduğum tüm sınavlarda İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyacağımı, sınavın yapıldığı 
Sınav alanında ki İSG kurallarına azami dikkat edeceiğimi aksi durumda tüm sorumluluğun tarafıma ait oldğunu kabul 
ve beyan ederim.  

 Salgın hastalılar döneminde; herhangi bir kronik  rahatsızlığımın  olmadığınaı ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede 
sahsıma yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde sınava dahil olduğum yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna 
bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı tahhüt edrim. 

Başvuru Tarihi Adı Soyadı İmzası 

Başvuru Onayı Bu bölüm AvrupaBelge tarafından doldurulacaktır.  

 Kimlik Fotokopisi  KABUL 

 Sağlık Raporu (İskele kurulum elemanı İçin)  EKSİK EVRAK (yukarıdaki eksik evrak tamamlanmalı) 

 Sınav Ücreti Dekontu (Banka Kaydı)  RED (Açıklama)…………… 
   
 AvrupaBelge yetkilisi 

Ad/Soyad/İmza 

 


