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Devlet Desteği Talebi :

Teşvik ( )

Yayın Tarihi
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Rev No

02

Tarih
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Hibe ( )

Bedel ( )

Aday Id No :

Uyruk :

Cinsiyet :

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

İletişim Adresi :

İlçe :
Cep Tel :

İl:
Öğrenim Durumu :

E-Posta:

Iban : T R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Şirket Adı veya Ünvanı:
Vergi Dairesi / Vergi No :
Şirket Adresi :
Fatura Tercihi :

Şirket İl :
Şirket İlçe :

Şahıs ( )

Fiziksel Engeliniz Var mı?

Şirket ( )
Hayır

Sınav Dili : Türkçe

(Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibinden sağlık raporu istenir.)

Açıklama :

Ek Talep :

Başvuru Türü :

Belge Teslim Şekli:

İlk Başvuru

Belge Yenileme (Belge Süresi Uzatma)

Tekrar Başvuru

Birim Tamamlama

Elden

Kargo (İletişim)

Diğer

Kargo (Şirket)

Adres:

Başvuru Yapılan Program / Yeterlilik
Sınav Türü / Alt Yeterlilik Birimleri

Yeterlilik

İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi
2. Belge Talep Formu
3. Belge Kullanım Sözleşmesi
4. Banka dekontu

Ön Şartlar

Geçerlilik Süresi (Ay)

Gözetim
Sıklığı (Ay)

Başvuru Sahibinin Beyanı

İşbu formu doldurarak;
*Sadece kendi namıma gerçekleştirdiğim başvurumda yer alan, bilgi ve ek belgelerin doğruluğunu,
*İşsizlik fonundan faydalanma talebim olması halinde, bu destekten sadece bir kez faydalanabileceğimi,
*İşsizlik fonundan faydalanma talebiyle başvurduğum yeterlilikte belge almaya hak kazanmam halinde, sınav ücretimin kanuni
tutarının İşsizlik sigortası fonundan tarafıma ödeneceğini,
*Katılmış olduğum ilk sınav tarihi itibariyle 12 aylık süre içerisinde başvurmam kaydıyla, ayrıca 2 sınav hakkımın
bulunduğunu,
*Başvurumun kabulü halinde, sınavım öncesi Personel Belgelendirme Sözleşmesi’ni imzalamayı,
*Başvuruda belirtmiş olduğum Yeterlilik Birimlerinden sınava tabi tutulacağımı, kendi hatam sonucu oluşabilecek eksiklikler
sebebiyle belgelendirme kuruluşunu sorumlu tutmayacağımı,
*Belgelendirme kuruluşu Personel belgelendirme sisteminde talep olunan bilgi ve belgeleri talep halinde ibraz edeceğimi,
değişiklik(ler) olması halinde bildirmeyi,
*Başvurumun onayı sonrası katılacağım sınavın kurallarına uymamam halinde, yasal yükümlülükleri kabul ettiğimi,
*Başvuru yapmış olduğum sınav öncesinde, web sayfanızda ilan edilmiş sınav ve belge masraf karşılığı bedellerini
ödeyeceğimi,
*Başvurum esnasında veya sonrasında belgelendirme kuruluşu ile paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimi TÜRKAK ve MYK ile
paylaşılmasını onayladığımı,
*Sınav ve belgelendirme süreçlerini MYK ve belgelendirme kuruluşu web siteleri üzerinden takip edeceğimi,
*Sınavlar sırasında kamera kaydımın yapılmasında sakınca görmediğimi,
*Başvurumun onaylandığı an itibariyle, belgelendirme kuruluşu tarafından önceden bildirilmiş sınav tarihinin değişmesi
dışında. Ödemiş olduğum sınav ve belge masraf kaşlığı bedellerini iade talep hakkım olmadığını,
*Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre elektronik ileti hizmetini kabul ettiğimi ,
* Başvurusunda bulunduğum sınavda kullanılacak malzemelerin ve İSG amaçlı kişisel koruyucu ekipmanlarımın (Baret,
koruyucu ayakkabı vb.) teminini kendim gerçekleştireceğimi,
*Başvuruda bulunduğum sınav yeterliliğine / programına ilişkin MYK ve belgelendirme kuruluşu web sayfalarında
yayınlanan genel şart ve hükümler hakkında bilgi sahibi olduğumu,
*Aday, belgelendirme başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde, tercihen İtiraz ve şikayet prosedüründe belirtilmiş
kurallara göre işlem gerçekleştirebileceğimi. Belgelendirme kuruluşu, TÜRKAK ve MYK hakkında kamuoyu ve üçüncü kişilere
yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağımı,
*Başvurumun onayı sonrası, belgelendirme kuruluşunca önceden belirtilmiş olan sınav tarihinde değişiklik veya iptal söz
gerçekleştirmesi halinde, başvurumda belirttiğim iletişim kanalları üzerinden tarafıma bildireceğini,
Beyan ve taahhüt ederim.
Aydınlatma ve Açık Rıza Metni Beyanı;
Tarafıma tebliğ edilen, okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ettiğim aşağıda karekodu yer alan Aydınlatma Metni ile iş bu açık rıza
beyanı kapsamında; Aşağıda yer alan kişisel verilerimin aramızdaki ilişki kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki yeterlilik
Kurumu tarafından yetkilendirilen GAZBİR-GAZMER tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki esaslar
çerçevesinde kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza veriyorum.
Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum.

Başvuru Yapan Kişinin;
Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası:

Başvuruyu Değerlendirenin Beyanı

*Başvuru yapan adayla hiçbir ticari veya diğer menfaat ilişkileri ile herhangi bir akrabalık ilişkim bulunmadığını taahhüt ederim.
*Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilere ait bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt ederim.
*Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler hakkında belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen ya da üretilen dışarıdan edinilen
bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgileri, Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınmadığı sürece gizli tutmasını, Kanunlar tarafından
ifşa edilmesi zorunlu kılındığı durumlarda ise (yasal bir engel bulunmadığı takdirde) ilgili kişiye ait bilgileri, hangi kurum/kişi ile ve hangi
nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirmeyi GAZBİR-GAZMER adına taahhüt ederim.
GAZBİR-GAZMER
Adına Başvuruyu Değerlendiren / Alan
Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası:

Evet

Hayır

Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Başvuru sahibi program/yeterlilik hakkında bilgi sahibi mi?
Başvuru sahibi belge için gerekli şartları sağlıyor mu?
Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?
Başvuru onay için uygun mu?

