ADAY BAŞVURU FORMU

A-BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
Adı Soyadı

T.C Kimlik No
/ Pasaport No
Cinsiyet

Doğum Tarihi
Cep Telefonu
Eğitim Durumu
İş Durumu

( ) Erkek

( ) Kadın

E-Posta
( ) Okur/Yazar Değil

( ) Okur/Yazar

( ) Çalışıyor

( ) İlköğretim

( ) Çalışmıyor

( ) Ortaokul

( ) Lise

( ) Y. Okul/Fak.

Firma Adı

İletişim Adresi
Başvuru

( ) İlk Başvuru
( ) Yeniden Başvuru
( ) Sınav Tekrarı (□ 2. Sınav □ 3. Sınav)
Sınav Ücreti Yatırma Şeklini İşaretleyiniz.

( ) Birim Birleştirme

( ) Yeniden Belgelendirme

□ Bireysel Başvuru □ Tek Nokta Başvurusu (Peşin) □ Tek Nokta Başvurusu (Teminat Gösterilmesi Suretiyle)
□ Sınav ve belge masrafları için AB Hibe Teşvik’inden yararlanmak istiyorum.
Sınavlarda başarılı olup MYK Belgesini almaya hak kazandığınızda sınav ücretinizin 4447 sayılı İşsizlik Sigortasından geri ödenmesini
istiyor musunuz? . ( ) Evet
( ) Hayır
Evet, ise Aşağıya IBAN Numaranızı yazınız
IBAN No
Varsa Daha Önce Aldığı Belgeler
Belge Teslimi

( ) Adresime kargolansın.

( ) Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nden şahsen elden almak istiyorum.

Özel Durum

Sınavlarda sınav uzmanlarının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz ve/veya
fiziksel engeliniz var mı?
Varsa lütfen açıklayınız:
B-SINAV BİLGİLERİ
11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI

Sınav Türü

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

( ) T1

( ) P1

Zorunlu /
Seçmeli
Zorunlu

A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

( ) T1

( ) P1

Zorunlu
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C-AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI
1. Başvuruda bulunmuş olduğum ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgi sahibi olduğumu ve Personel Belgelendirme
Programının başvuru şartlarına uyacağımı ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağımı kabul ve beyan
ederim.
2. Mesleki Yeterlilik Belgesi prosedür, mevzuat, yönetmelik, prosedür ve düzenlemelerine uygun davranacağımı kabul ve beyan
ederim.
3. Belgelendirme sürecimin, talep edilen evrakların Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne eksiksiz ve doğru bir şekilde
ulaştıktan sonra başlayacağını kabul ediyorum. Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne ait belgelendirme prosedür, talimat,
yönetmelik, form ve şartlarına uyacağımı kabul ve beyan ederim.
4. Paylaşmış olduğum bilgilerin Marshall MYO Belgelendirme Merkezi aracılığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
paylaşılmasını onaylarım.
5. Sınav ile ilgili tüm bilgileri, materyalleri, soruları ve cevapları her ne sebeple olursa olsun yasal süreç gerektiren durumlar
dışında kurum, kuruluş ve 3. Şahıslarla asla paylaşmayacağımı, belgelendirme sürecinde hile teşebbüsünde bulunmayacağımı,
hile teşebbüsünde bulunduğumda yasal süreçlerin başlayacağını ve ilgili belgelendirme sürecinde sınav kurallarına uyacağımı
kabul ve beyan ederim.
6. Personel Belgelendirme süreci boyunca, Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nin dış kaynak kullanabileceğini kabul
ederim.
7. Teorik ve Uygulama sınavı ile Personel Belgelendirme süreci ile ilgili oluşabilecek tüm şikayet ve itirazlarımda Marshall
MYO Belgelendirme Merkezi tarafından atanan İtiraz Ve Şikayet Komitesi’nin almış olduğu kararın son karar olduğunu kabul
ederim.
8. ,Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden bir 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 Başvuru yapmış olduğum Teorik
ve Uygulama Sınavları için Kamera Kayıt Rehberi’nde bahsedildiği şekilde görüntülü ve sesli kayıt alınmasını kabul ederim.
9. Başarılı olduğum sınav sonucunda verilecek olan belgenin asıl sahibinin Marshall MYO Belgelendirme Merkezi olduğunu ve
sunmuş olduğum bilgilerin yanlış olması halinde ve / veya Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nin gerekli gördüğü
durumlarda belgeyi iptal edebileceğini ve askıya alabileceğini kabul ederim.
10. Daha öncesinde tarafıma bildirilmiş olan sınav saatine 15 dakika geç kaldığımda sınava alınmayacağımı ve sınava geç
geldiğimde sınav kurallarını kabul etmiş sayılacağımı ve ücret iadesi yapılmayacağını kabul ederim.
11. Başvuruda bulunduğum süre itibari ile tarafıma yansıtılacak tüm ücretleri ödeyeceğimi, herhangi bir nedenle sınava girmekten
vazgeçersem ödemiş olduğum tutarın sadece %50’inin iade edilebileceğini ve sınavdan 48 saat öncesine kadar sınava
katılmayacağımı bildirmediğim halde ve sınavda başarılı veya başarısız olmam durumunda herhangi bir ücret iadesi talep
etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
12. Formda sunulan bilgilerin doğruluğunu ve şahsıma ait olduğunu belirtir, bilgilerin doğru olmadığının ispatlanması durumunda
hiçbir hak talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
13. İş Sağlığı Ve Güvenliği kurallarına uymadığım durumlarda ve sınav görevlileri, diğer belgelendirme adayları ve kendi can
güvenliğimi tehlikeye atmam durumunda sınavımın durdurularak, sınavdan başarısız sayılacağımı kabul ve beyan ederim.
14. Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde Marshall MYO
Belgelendirme Merkezi’ne bildireceğimi
15. 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,
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16. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava
gireceğimi biliyorum, bu nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı biliyor ve kabul ediyorum.
Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Marshall MYO Belgelendirme Merkezi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Belge
almaya hak kazandığımda ''Belge Kullanım Sözleşmesi''ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini kabul ederim.
Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Adayın Adı Soyadı:

İmza

Tarih

D-BAŞVURUDA ADAYDAN İSTENEN EVRAK VE ÖN ŞARTLAR
T.C Kimlik Belgesi / Ehliyet Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi

( ) Var

( )Yok

Banka Dekontu, Ödeme Makbuzu

( ) Var

( ) Yok

Aday Başvuru Formu (Islak İmzalı)

( ) Var

( ) Yok

Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)

( ) Var

( ) Yok

Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)

( ) Var

( ) Yok

Sağlık Raporu (Gerekli Durumlarda)

( ) Var

( ) Yok

E-MARSHALL MYO BELGELENDİRME MERKEZİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Marshall MYO Belgelendirme Merkezi Talep Edilen Belgeyi Verebilecek Yeterlilikte Midir?

( ) Evet

( ) Hayır

Başvuru Sahibinin Makul Sınırlar İçinde Özel İhtiyaçlarını Karşılayabilir Mi?

( ) Evet

( ) Hayır

Adayın Başvurusu Uygun Mu?

( ) Evet

( ) Hayır

Başvuruyu Alan

Başvuruyu Onaylayan

Adı Soyadı

Adı Soyadı

……/……/201….

……/……/201….

İmza

İmza
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