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BAŞVURU TALEBİ
☐

İLK BELGELENDİRME

İNGİLİZCE

☐

☐

Başvuru Tarihi:

Sınav Tekrarı

☐ YENİDEN BELGELENDİRME

☐

ALMANCA

☐

RUSÇA

)

☐

Sınavlarda desteğe ihtiyaç duymanıza neden olabilecek
herhangi bir fiziksel veya özel durumunuz var mı?
☐ HAYIR
☐ EVET (Lütfen durumunuzu aşağıda açıklayınız)

ADI VE SOYADI

CİNSİYET

DOĞUM TARİHİ

BİRİM TAMAMLAMA (Birim No:

ARAPÇA

KİŞİSEL BİLGİLER
UYRUK

TC KİMLİK NO

☐

☐ OKUR YAZAR DEĞİL
☐ KONUŞMA YADA İŞİTME ENGELLİ
☐ TÜRKÇE BİLMEYEN
AÇIKLAMA :

KAN GRUBU
EV TEL NO
CEP TEL NO

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

E-POSTA ADRESİ
-Kimlik Fotokopisi
-2 ad Fotoğraf
-Şahsın Kendisine ait Banka Hesap Numarası
(İBAN)

BANKA İBAN NO
İKAMET ADRESİ

ÖĞRENİM BİLGİSİ
☐

OKUR YAZAR

☐

İLKOKUL

☐

LİSE

☐

ORTAOKUL

☐ YÜKSEKOKUL

☐

ÜNİVERSİTE

İŞYERİ BİLGİLERİ
☐

ÇALIŞMIYOR

☐

ÇALIŞIYOR (Aşağıdaki bilgileri doldurunuz)

İŞYERİ ADI

İŞYERİ TEL

GÖREVİ

İŞYERİ FAKS

ÜNVANI

ADRES

ÇALIŞMA SÜRESİ (AY/YIL)

ÖDEME BİLGİLERİ
☐

BİREYSEL BAŞVURU

☐

TEK NOKTA BAŞVURU

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDAKİ
BAŞVURULAR İÇİN
ADAYA AİT İKAMETGÂH

☐

MESLEKİ EĞİTİM ALDIĞINA DAİR BELGE

☐

(peşin)

YÜNTAŞ A.Ş.
BANKA HESAP
BİLGİLERİ

☐

TEK NOKTA BAŞVURUSU (teminatlı)

BANKA ADI

Halkbank Afyonkarahisar Merkez Şubesi

IBAN NO

TR 7200 0120 0918 3000 1026 1272

BELGE TESLİM BİLGİSİ
☐

KARGO/POSTA

☐

ŞAHSIMA ELDEN

SINAV İSTENEN MESLEKİ YETERLİLİK BİLGİLERİ
UY KODU

UY ADI

11UY0024-3

SIVACI
(Seviye-3)

11UY0023-3

12UY0051-3

İNŞAAT BOYACISI
(Seviye-3)

SERAMİK KARO KAPLAMACISI
(Seviye-3)
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SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİNİZ BİRİMLER
Teorik

A1

☐

A2 ☐

Performans

A1

☐

A2 ☐

Teorik

A1

☐

A2 ☐

Performans

A1

☐

A2 ☐

Teorik

A1

☐

A2 ☐

Performans

A1

☐

A2 ☐
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12UY0048-3

16UY0253-2

DUVARCI
(Seviye-3)

İNŞAAT İŞÇİSİ
(Seviye-2)

Teorik

A1

☐

B1 ☐

Performans

A1

☐

B1 ☐

Mülakat

A1 - A2 ☐

Performans

A1 - A2 ☐

Ulusal Yeterlilikteki geçme notu http://www.yuntasbelmer.com adresindeki ulusal yeterliliklerin içinde belirtilmiştir
BAŞVURU SAHİBİ TAAHHÜDÜ

➢ Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
➢ Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 5 iş günü içerisinde
YÜNTAŞ A.Ş.’ne bildireceğimi kabul ediyorum.

➢ Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki

➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, YÜNTAŞ A.Ş.’den geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. Sınav
birimlerine yönelik yatırdığım sınav ücretlerinin, başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığım takdirde
(İşsizlik Sigortası Fonu kapsamındakiler hariç) iadesinin yapılacağını, ancak ücretsiz sınav haklarımı kullanıp başarılı
olduğum durumda ücretin tarafıma iade edileceğini biliyorum. Belgelendirme Başvuru Formunda ve başvuru ücretinin
yatırıldığına ilişkin dekontta bulunan bilgilerin (ad, soyad, TC kimlik numarası, sınava girilen ulusal yeterlilik bilgisi, cep
telefon numarası, e-posta adresi ve IBAN numarası) tarafıma ait ve doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlış ve/veya eksik olması
halinde sınav ve belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden faydalanamayacağımı biliyorum. MYK
belgesi almaya hak kazandığım takdirde MYK Belge Ücretini ayrıca ödeyeceğimi kabul ediyorum.
İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını YÜNTAŞ A.Ş.’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya
başvurmuş sayılacağımı kabul ediyorum.
Sınavın çalıştığım veya sınav adresi olarak karar verdiğim yerde yapılmasını istediğim takdirde uygun şartlar
sağlanamadığında ve/veya YÜNTAŞ A.Ş.’nin bu alana girişi engellendiğinde ilgili sınav hakkımı kullanmış olacağımı kabul
ediyorum.
Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) iletileceğini kabul ediyorum.
Kişisel verilerin korunması konunu kapsamında bu başvuru formunu imzalayarak http://www.yuntasbelmer.com
adresinde yayınlanan aydınlatma metnindeki tüm maddeleri kabul ediyorum ayrıca sınav ve belgelendirme
hizmetlerine ait tüm süreçlerde kullanılmak üzere Yüntaş A.Ş. ye kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve işlenmesi izin
veriyorum.
PB.PR.15 TL.05 PANDEMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TALİMATI nı sınav öncesinde bir nüshasını
aldım ve sınav süreci ve sonrasında gerekli kurallara uyacağıma kabul ediyorum.
MYK kurumu tarafından yayınlanan YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE YENİ
TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER ve OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KURUM FAALİYETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN REHBER de yer alan sınav ve belgelendirme süreçlerinde tarafımı ilgilendiren uyulması gereken tüm kuralları
kabul ediyorum AYRICA SINAVA GELİRKEN YANIMDA GEÇERLİ BİR HES KODU BULUNDURACAĞIMI, RİSKLİ olduğumun tespiti
durumunda sınava alınmayacağımı biliyorum.
Sınav ve belgelendirme süreçleri boyunca olağanüstü dönemlerde, pandemilerde uyulması gereken yasal
mevzuatlara uyacağımı kendi adıma olası riskler ve tehlikeler durumunda Yüntaş A.Ş. yi, yetkili kurum ve kuruluşları
bilgilendireceğimi, bu anlamda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum.
Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı,
Hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, başvurum esnasında YÜNTAŞ A.Ş.’ye verdiğim her türlü bilginin yasal
düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili YÜNTAŞ A.Ş.
tarafından bilgilendirileceğimi onaylıyorum.
Sınav öncesinde, anında ve sonrasında kurallara uymadığım, sınav düzenini bozduğum, personelin görevini yapmasında
zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve bir sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi kabul ediyorum.
YÜNTAŞ A.Ş.’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, YÜNTAŞ A.Ş.’nin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini kabul
ediyorum.
Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarımda YÜNTAŞ A.Ş. tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikâyet
Komitesinin kararının nihai olduğunu, itiraz ve şikâyetimle ilgili yasal hakkımın saklı olduğunu kabul ediyorum.
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 kabul ediyorum.
Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme
hakkım olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
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➢
➢
➢
➢

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 biliyorum. İşsizlik Sigortası Fonundan sadece bir kez faydalanabileceğimi biliyorum. 2. Ve 3.
Sınav haklarımı kullanabilmem için aynı meslekte ve çalıştığım işyerinde ve YÜNTAŞ A.Ş.’nin ulusal yeterlilik
bazında belirlemiş olduğu aday sayısınca müracaat olması gerektiğini bildiğimi aksi takdirde sınav için YÜNTAŞ
A.Ş. sınav alanlarına geleceğimi kabul ediyorum.
İlan edilmiş sınav saatinden en geç 15 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı
kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini kabul
ediyorum.
Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onaylıyorum. Kişisel bilgilerim istendiğinde gerekli
makamlara ulaştırılmasını kabul ediyorum.
YÜNTAŞ A.Ş. tarafından SMS gönderilmesini kabul ediyorum.
Almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının YÜNTAŞ A.Ş.’ne ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde
ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini kabul ediyorum.

➢ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda

sınava gireceğimi biliyorum. Bu nedenle Teorik/Mülakat/Performans Sınavlarında belirtilen sınav kurallarına
uyacağımı ve yine belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyacağımı kabul ediyorum.

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar
(1) Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

a)

Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda
çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası
standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları Yüntaş A.Ş. ye iletir.

b)

Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi
tutulmaz.

(2) Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge
yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış
veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu
kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.
(3) Yüntaş A.Ş. belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; işbu Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal
yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde ilgili prosedürlerinde tanımlamıştır. Belge yenileme için başvuru
yöntemini ve başvuru evraklarını internet sitesinde yayımlar.
(4) Yüntaş A.Ş. belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin
dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirim yöntemini (SMS, elektronik posta, vb.)
Yüntaş A.Ş. belirler. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Yüntaş A.Ş.
nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Yüntaş A.Ş. nin söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu
gösterir kanıt ve kayıtları Kuruma sunması yeterlidir.
(5) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yüntaş A.Ş. ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren
en geç beş iş günü içerisinde Yüntaş A.Ş. belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

(6)

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş
tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin
geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa
yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.
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(7)

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi,
belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

(8)

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan
başvurular kabul edilmez.

(9) Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvurunun Yüntaş A.Ş
ye yapılmış olması gerekir. Ön başvurusu zamanında Yüntaş A.Ş. ye bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo
değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla
belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri
tamamlanmalıdır.
YÜNTAŞ A.Ş. belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; Geçerlilik Süresi Dolan Myk Mesleki Yeterlilik Belgelerinin
Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında ve ilgi ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına
uygun şekilde yürütür Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını www.yuntasbelmer.com adresinde Geçerlilik
Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Talimatı yayımlamıştır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM
VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR uygun olarak sürdürülecektir.
Belge yenileme faaliyetlerine ait şartlar MYK tarafından yayınlanan

Adayın sınav sürecinde yer alan süreler;
Başvurunun değerlendirilmesi (red bildirimi dahil)
Başvurunun onaylanması
Online başvuru yapan adayların orijinal evrakları YÜNTAŞ A.Ş.’ye ulaştırması

3-5 iş günü
5-7 iş günü
Başvuru tarihinden itibaren
min. 5 iş günü
Adayın başvuru bilgilerinde oluşan değişikliği YÜNTAŞ A.Ş.’ye bildirimi
5 iş günü
Başvuruların, başvuruda bulunulduğu tarihten itibaren kesinleşmezse YÜNTAŞ A.Ş. 3. ay sonunda
tarafından iptali (adaya bildirim dahil)
Sınav ve aday başarı durumunun değerlendirilmesi ve belge kararının ilan edilmesi
7-10 iş günü
Belge almaya hak kazanan adayın MYK Web Portala (birim başarım belgesi dahil) 5-7 iş günü
yüklenmesi
Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenleme işlemleri
MYK süreci
Belgenin YÜNTAŞ A.Ş. tarafından onaylanması
3-5 iş günü
Teslim bilgisinin sms ile adaya iletilmesi
1-3 iş günü
Ulusal yeterlilik biriminden başarısız olan adayın yeniden sınava tabi tutulması
Başarısız olduğu sınav
tarihten itibaren 1 yıl
içerisinde
Belge&Logo&Marka kullanma talimatına aykırı hareket nedeni ile belgenin askıya 1 ay (varsa yasal süreç)
alınması halinde aykırılığın düzeltilmesi
Adayın sınav sonucuna ve kararlara itirazı
3 iş günü, (Sonuçların web
sitesinde açıklanmasından
itibaren)
İtirazın sonuçlandırılması
bildirimin
alınmasından
itibaren 30 iş günü (varsa
yasal süreç)
Şikayetin sonuçlandırılması
bildirimin
alınmasından
itibaren 7 iş günü (varsa
yasal süreç)
Hazırlayan / KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Onaylayan / İŞLETME MÜDÜRÜ

YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

Doküman No
Yayın Tarihi
Rev. Tarihi
Rev. No
Sayfa No

PB.PR.13 FR.01
17.10.2016
25.12.2020
11
5/7

Bu doküman YÜNTAŞ Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elek. Nak. San. Tic. A.Ş.’nindir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayıncının izni olmadan kullanılamaz,
değiştirilemez. Tekrar kullanılmak üzere bir sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile çoğaltılamaz, çoğaltılan nüshalar geçersizdir.

İtiraz ve şikâyet komite üye bilgilerinin adaya bildirilmesi, adayın komite üyelerini 2 iş günü
teyit etmesi (mali, ailevi vb. yakınlık)
İtiraz/Şikâyet sahibine sonucun yazılı bildirimi
7 iş günü
Sınav ücreti alınan adaya 60 gün içinde sınav açılmazsa ücret iadesi
60-90 gün arasında
Adayın bilgi değişikliklerini bildirmesi
5 gün içinde

Belgenin kaybolması ve yırtılması halinde yeniden belge talebi onayı

5 gün içinde

Sınavda kritik adımlar bulunmaktadır ve performans sınavlarında uyulması gereken söz konusu kritik adımlara ilgili
ulusal yeterlilikte belirtilmiş olup kritik adımda başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır
➢ Bu sözleşme adayla karşılıklı iki nüsha halinde 6 sayfa olarak imzalanmış olup biri adaya verilmiştir.
➢ İşbu sözleşme aday ve YÜNTAŞ A.Ş. arasında düzenlenmiş olup yukarıda yazılan kurallara ve sürelere uyulmadığı takdirde
bütün sorumluluk adaya aittir.

TARİH: ...... / ……. /…....

İmza:

Adayın Adı Soyadı:

NOT: Sınav günü Nüfus Cüzdanınız mutlaka yanınızda bulunmalıdır. Belgelendirme Başvuru Formu ıslak imzalı olarak ve orijinal ücret
dekontu YÜNTAŞ A.Ş.’ye teslim edilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanları (baret, iş elbisesi, eldiven, çelik burunlu ayakkabı vb.) ortak
kullanmak istemeyen adaylar sınava gelirken kendileri getirebilir.

YÜNTAŞ A.Ş. TAAHHÜDÜ

➢ Bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürüteceğini,
➢ Hiçbir adaya veya herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını, baskıdan uzak duracağını, haksız yere talepte
bulunmayacağını, haksız yere müdahale etmeyeceğini, diğer taraflarında müdahale etmelerine izin vermeyeceğini,

➢ Teorik, mülakat ve uygulama sınavlarında hiçbir adaya ayrıcalık sağlamayacağını, adil ve eşit olacağını, olmayı
sağlayacağını,

➢ Adaya ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça, adayın yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile
paylaşmayacağını ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemleri alınacağını,

➢ İtiraz ve şikâyet taleplerini tarafsız, bağımsız ve yansız bir şekilde değerlendireceğini,
➢ Sınav ve belgelendirmeye ait bilgileri (gizlilik unsuru içermeyen kamuya yayınlanması MYK tarafından izin verilen) güncel
olarak www.yuntasbelmer.com url adresinde yayınlayacağını,

➢ Adayın birim sınav başarı durumunu sınavın gerçekleşmesine müteakip beş ila yedi gün içerisinde www.yuntasbelmer.com
adresinde yayınlayacağını,

➢ Sınav(lar) tarih, yer, saat bilgilerini, değişiklik hallerini MYK usul ve esasları çerçevesinde adaya SMS yolu ile zamanında,
tam ve doğru olarak ileteceğini,

➢ Adaydan kaynaklanan uygunsuzluk halleri hariç hiçbir şekilde adayın hakkına tecavüz etmeyeceğini,
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➢ Adayın ilk sınavdan itibaren bir yıl içerisinde ki sınav haklarını sağlayacağını ücretsiz sınav haklarının adaya 1 yıl

içerisinde adaya verilmemesi halinde adayın sınav ücretinin iade edileceğini, mücbir sebeplerden dolayı sınavın
iptal edilmesi halinde adayın sınav hakkının yanmayacağını,

➢ Adayın gezici sınav biriminde katılacağı sınavları MYK usul ve esasları çerçevesinde düzenleyeceğimi,
➢ Adayın katılacağı sınavlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili (kişisel koruyucu donanımlar dahil) tüm yükümlülükleri (gezici
sınav biriminde ek protokol ile) sağlayacağını,

➢ Gerçekleştirilecek olan dış denetimler nedeniyle iptal olan sınavların yasal mevzuat çerçevesinde adayın hak kaybı
olamadan yeniden düzenleyeceğimize,

➢ Müracaat aşamasından belgelendirme kararına dek tüm faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 standardına tabi YÜNTAŞ A.Ş.

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ile yürüteceğini, ilgili yönetim sisteminin kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilik ve MYK
usul ve esaslarına tabi yürüteceğini,

Beyan ve taahhüt ederim.

TARİH: ...... / ……. /…....

Hazırlayan / KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

YÜNTAŞ A.Ş.
Ad, Soyad, İmza:
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BAŞVURU KONTROL ÇİZELGESİ
(Bu alan YÜNTAŞ A.Ş. tarafından doldurulacaktır)
İSTENİLEN BELGELER

DEĞİL

UYGUN

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

☐

☐

☐

☐

Sınav Ücreti Banka Dekontu

☐

☐

Adayın Daha Önceden Devlet Teşvikinden Faydalanıp
Faydalanmadığına Dair Uygunluk

☐

☐

YÜNTAŞ A.Ş. Belgeyi Verebilecek Yeterlilikte

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Varsa Özel İhtiyaçlar Karşılanabilecek Durumda
Başvuru Formu Ve Varsa Ekleri İmzalı

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU

UYGUNDUR ☐

UYGUN DEĞİLDİR ☐

AÇIKLAMA

BAŞVURUYU ONAYLAYAN
ADI SOYADI

İMZASI

TARİH

………./………./………..

Hazırlayan / KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Onaylayan / İŞLETME MÜDÜRÜ

