ADAY BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı
:
Uyruğu
:
T.C. Kimlik No
:
İrtibat Adres
:
Cep Telefonu
:
Tahsil Durumu
:
Diploma/Ustalık :
Belge No:
Sınav merkezinden eğitim aldınız mı?

Başvuru Numarası
Doğum Tarihi
Yabancı Kimlik No
Ev/İş Telefonu
E-Posta Adresi

:
:
:
:
:

Eğitim aldıysanız, eğitim veren öğretmenin isim ve
soyadını yazınız.

Sınav Ve Belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması desteğinden yararlanmak istiyor musunuz?
Başvuru Formundaki kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda Sınav ve Belge ücretlerinin
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamayacağımı kabul ediyorum.
Kişisel IBAN No
Sınavlarda sınav yapıcılarımızın desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel
durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Varsa lütfen açıklayınız:

İŞ BİLGİLERİ
İş Tecrübesi
Çalıştığı İşyeri
Adı
İşyeri Adresi

:
:

Çalışma Süresi
Görevi

:
:

:

BAŞVURUNUN DURUMU

TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV YERİ
 Sınavın çalıştığım şantiyede/fabrikada yapılmasını istiyorum. Çalıştığım şantiyede/fabrikada uygun şartlar sağlanmadığı takdirde
ilgili sınav hakkımı kullanmış olacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ TESLİMAT BİLGİLERİ
Belgemin ev adresine
gönderilmesini istiyorum.

Belgemin iş adresine gönderilmesini
istiyorum.

Belgemi SİSTEMER’ den almak
istiyorum.

DİĞER BİLGİLER
Sınavlarda sınav uzmanlarının desteğine ihtiyaç duyacağınız özel durumunuz/ sağlık probleminiz /fiziksel engeliniz var mı ?
(Örneğin, tercüman, okuma yardımı, tekerlekli sandalye ihtiyaçlarınızın karşılanması için belirtiniz)
 HAYIR

 EVET (açıklayınız.);……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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MEVCUT BELGE / BAŞARILI OLUNAN BİRİM BİLGİLERİ (VARSA)
Herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahip misiniz? Daha önce belgelendirildiyseniz lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
 HAYIR

EVET(açıklayınız.);………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Belge No:Düzenleyen Yetkili Kuruluş;
“Birim Tamamlama” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri
yada daha önce girip-başarılı olunan birim ile ilgili yeterlilik kanıtı eklenmelidir.
MEVCUT MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLERİ (VARSA)
Herhangi bir mesleki yeterlilik eğitimi aldınız mı? Daha önce eğitim aldıysanız lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
 HAYIR

EVET(açıklayınız.);………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Eğitim Veren Kuruluş ve Belge No:………………………………………………………………………………
Yukarıda belirtilen bilgilerin dışında kalan tüm bilgiler, SISTEMER tarafından diğer kişi veya kurumlara belge sahibinin yazılı izni
olmadan verilmeyecektir. Yasalar gereğince belge sahibine ait bu bilgilerin açıklanması gerektiğinde belge sahibine hangi bilgilerin
verileceği önceden bildirilecektir.

BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI
1. Bu formda yer alan kişisel ve firma bilgilerimin doğru ve belgelendirme için kullanıma açık olduğunu,
2. Belgelendirme program ve kılavuzunda geçen şartlarına uyacağımı, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi
sağlayacağımı,
3. İlgili Standarda göre gerekirse şantiye de mevcut ekipman ve imkanların sınav için hazır bulundurulacağımı,
4. Gizliliği olan sınav materyallerini ifşa etmeyeceğime ve Hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı,
5. Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde talepte bulunacağımı, belgelendirme kuruluşu ve
akreditasyon kurumunun logo, markasını ilgili yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanmayacağımı, tarafıma tebliğ
edilecek Logo Kullanım talimatına uyacağımı,
6. SİSTEMER’in belgemin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebileceğini,
7. Belgelendirme ile ilgili olarak SİSTEMER’i yanıltıcı veya yetkisiz olarak nitelenebilecek bir beyanda bulunmayacağımı,
8. Belgemde yer alan bilgilerin değişmesi, belgemin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama gibi
durumlarda SİSTEMER’i yazılı olarak bildireceğimi,
9. Bu kuralları ihlal etmem durumunda, Belgelendirme Kuruluşunun belgemi iptal etme ve yasal işlemleri başlatma hakkına
sahip olduğunu,
10. Belgemin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya SİSTEMER’e herhangi bir atıf içeren bütün belge
taleplerinin kullanımına son vereceğimi ve SİSTEMER tarafından verilen bütün belgeleri iade edeceğimi, maddi veya diğer hiçbir
talebim olmayacağını,
11. Belgeli olarak yaptığım çalışmalar sırasında olabilecek zararlardan SİSTEMER’in sorumlu olmadığını,
12. Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi,
13. Belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda SİSTEMER tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar merci olduğunu,
14. Sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı,
15. Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin ve yine sıralanmış olan taahhütleri okudum, anladım ve kabul etmekteyim.
www.sistemer.com adresinde Belgelendirme Programı ve Kılavuzunu okudum. Belgelendirme Programı ve Kılavuzunda belirtilen
şartlar ve Taahhüt içinde geçen maddeleri kabul ediyorum.
Tarih : …...../......../20…...
Adayın Adı Soyadı ve İmzası :
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İstenilen Evraklar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Taahhütname
Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
“Birim Tamamlama” için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri yada daha önce giripbaşarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıt
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu (İskele Kurulum Elemanı için)

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI
(Bu alan Sınav Merkezi tarafından doldurulacaktır.)

Evet
Sınav merkezi, talep edilen belgeyi verebilir mi, SİSTEMER akreditasyon kapsamında mevcut mu?
Başvuru sahibinin makul sınırlar içinde özel ihtiyaçlarını karşılayabilir mi?
Başvuru sahibi programın belirlediği deneyim ve eğitime sahip mi?
Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?
 Kimlik Fotokopisi
 Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)
 Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
 “Birim Tamamlama” için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri yada daha önce giripbaşarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıtı
 Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip
 Islak imzalı başvuru formu
Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı_Rev01 sınavları için)
Başvuru sahibi belge için gerekli şartları sağlıyor, Adayın başvurusu uygun mu?

BAŞVURUYU ALAN
Adı Soyadı
Tarih
İmza

:
:
:

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

BAŞVURUYU ONAYLAYAN
Adı Soyadı
Tarih
İmza
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Hayır

