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BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ 

Adı Soyadı :  Başvuru Numarası :  

Uyruğu :  Doğum Tarihi :  

T.C. Kimlik No :  Cinsiyet :  

İrtibat Adres :   Cep Telefonu :  

E-Posta Adresi :  Ev/İş Telefonu :  

Eğitim Durumu :  

Sınav Ve Belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması desteğinden 
yararlanmak istiyor musunuz? 

:  

IBAN :  

Sınavlarda sınav yapıcılarımızın desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek 
herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Varsa lütfen 
açıklayınız: 

:  

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM SADECE KAYNAKÇI MESLEKLERİ İÇİNDİR. 

KAYNAK DETAYLARI: İstediğiniz bir kaynak ayrıntısı var ise belirtiniz. 

Mamul Tipi  T-Boru                                       P-Levha/Plaka                          

Kaynak Tipi  Alın Kaynağı                            Köşe Kaynağı 

Malzeme Grubu       Karbon Çeliği                            Paslanmaz Çelik 

Parça Boyutu       Et Kalınlığı,t: …… mm Boru Dış Çapı, D:…………mm 

Kaynak 
Pozisyonu 

    PA           PB           PC           PD         PE       PF         PG        PH        PJ 

Kaynak 
Ayrıntıları 

      ss Tek taraflı kaynak                 mb Altlık malzemesi ile kaynak          
      lw Sola doğru kaynak                bs Çift taraflı kaynak               nb Altlık malzemesi olmadan kaynak 
      ml Çift paso ile kaynak              rw Sağa doğru kaynak            sl Tek paso ile kaynak 

pWPS/WPS Bilgileri 

• Sınava kendi pWPS/WPS’inizle mi katılmak istersiniz?            Evet,pWPS/WPS No: ……………..         Hayır 

BELGE YENİLEME SÜRESİ (KAYNAKÇILAR İÇİN) 
    3 yıl ( 3 yıl sürenin sonunda yeniden sınava girilir.) 

    2 yıl (son 6 aya ait yapılmış 2 adet kaynak numunesi radyografik,ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynak lar 

hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge  geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.)  

İŞ BİLGİLERİ 

Çalışma 
Durumu 

:  İşe Başlama Tarihi :  

İşyeri Adı :  Görevi :  

İşyeri Adresi :   

TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

Başvuru Türü :  Başvuru Şekli :  

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI 

• İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını BELGEMOD’a ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını ve 
başvurmuş sayılacağımı, 

• Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını onayladığımı, kimlik bilgilerimi, belge türü, belgenin 
geçerlilik tarihi, askıya alınması/iptal edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, 
duyurulmasını ve bilgilerin açık olduğunu, 
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• BELGEMOD’un düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında BELGEMOD tüm prosedür ve kurallarına 
uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı, sınav öncesinde, 
sınav esnasında veya sınav sonrasında, sınav kurallarına uymadığım, sınav düzenini bozduğum veya Sınav 
Yapıcılara görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi, 

• Başvurumdan itibaren ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, 
BELGEMOD’tan geri talep etmeyeceğimi, sınava katılmadığım takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış olduğumu, 
sınav saati sınava gelmeme veya sınav gününden en geç 5 gün öncesine kadar sınava katılmayacağımı bildirmeme 
durumlarında, hiçbir surette ücret iadesi yapılmayacağını bildiğimi, 

• Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava giremeyeceğimi 5 gün önceden bildirmek şartı ile sınav ücretinin 
tamamını iade edileceğini bildiğimi, 

• Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alındığını onayladığımı, 

• Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili BELGEMOD tarafından SMS gönderilmesine onay verdiğimi, 

• BELGEMOD’a ait belgelendirme talimatları ve prosedürlerinin gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm 
itirazlarımda BELGEMOD’un prosedürlerine göre değerlendirileceğimi, 

• Alacağım belgenin sahibinin BELGEMOD olduğunu, yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından 
değerlendirilip, gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, iptal edildiği takdirde BELGEMOD’tan maddi veya diğer 
hiçbir talebim olmayacağını, 

• Sınav için başvurduğum meslek dalını icra etmemi engelleyecek herhangi bir sorunum  olmadığını, olduğu taktirde 
Belgemod’a haber vereceğimi, 

• Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu, verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde 
belgemin iptal edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

• Belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda Sınav  ve  Belge  ücretlerinin  İşsizlik  Sigortası 
Fonundan karşılanması desteğinden  yararlanamayacağımı kabul ediyorum. 

• Belirttiğim kişisel bilgilerimi Kişisel Verileri Koruma Kanunu usulune uygun BELGEMOD ta saklı kalacağını bildiğimi 
ve kendi rızam ile bilgilerimi paylaştığımı taahhüt ederim. 

• Sınavlarda sosyal mesafe (tokalaşmamak, 1.5 metreden daha yakın temasta bulunmamak) ve temizlik (el 
dezenfektanı kullanmak gibi) kurallarına uyacağımı ve kurallara uymadığım takdirde sınav alanından çıkarılacağımı 
ve sınav hakkımı kaybedeceğimi, 

 
BELGEMOD’un Sorumlulukları, 
 

• BELGEMOD sınav alanına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kontrolünden sorumludur. 

• BELGEMOD adayın sınav süresince İSG açısından sorumluluğunu üstlenmektedir. 

• BELGEMOD adayların şikayet/itiraz faaliyetleriyle birebir ilgilenmekle ve süreç hakkında bilgilendirmekle 
yükümlüdür. 

• BELGEMOD sınava girecek adayların haklarını bu sözleşme ile taahhüt altına almaktadır. 

• BELGEMOD sınava gelmeyen adayın ücretini geri ödememe hakkına sahiptir. 

• BELGEMOD belgelendirme sonrası gözetim faaliyetlerinden (sadece kaynak meslekleri için) sorumludur. 

BELGEMOD adayların kişisel bilgilerini Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince gizli tutmak ve kimseyle 
paylaşmamak ile yükümlüdür. 

 

BELGE YENİLEME BAŞVURUSU HAKKINDA 

-BELGEMOD ‘un ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini 
BELGEMOD ‘a öder. Sınava katılacak ise sınav gününden en geç 5 gün öncesine kadar sınava katılmayacağımı 
bildirmeme durumlarında, hiçbir surette ücret iadesi yapılmamaktadır. 
-Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; 
belgenin geçerlilik süresi; 
Beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi  
Dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi  
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Üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş 
tarihinden iki ay önce başlar.  
-Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi belge geçerlilik süresinden altı ay 
önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir yıl sonra sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin 
başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. 
Belgemod,belge yenileme işlemlerini belgenin geçerlilik süresinin bir yıl sonrasına kadar tamamlamalıdır, bu tarihten 
sonra belge yenileme yapılamaz. 
 
 
Adayın Adı Soyadı ve İmzası :                                                                                                                Tarih : …...../......../20…... 
 
 

BELGE YENİLEME BAŞVURUSUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI  
(Bu alan BELGEMOD tarafından doldurulacaktır.) 

Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?  Evet Hayır 

Kimlik Fotokopisi    

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu   

Belge logo kullanım sözleşmesi   

Islak imzalı başvuru formu   

Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar;  Çalışma Kayıtları      Referans Yazısı  
Kaynak Meslekleri (2 yıllık) için; son 6 aya ait 2 adet kaynak numunesi radyografik veya ultrasonik 
veya tahribatlı test raporu  

   

Adayın belge yenileme başvurusu uygun mu?   

İLK BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI  
(Bu alan BELGEMOD tarafından doldurulacaktır.) 

Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?  Evet Hayır 

Kimlik Fotokopisi    

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu   

Belge logo kullanım sözleşmesi   

Islak imzalı başvuru formu   

Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar; 
-İskele Kurulum Elemanı için Sağlık Raporu ( Yüksekte çalışabilir belgesi)                                                                                       
-Servis Aracı Şoförü için Sürücü Belgesi       , Psikoteknik Test Raporu        , SRC belgesi       ,                            
Adli Sicil Kaydı  

  

Adayın ilk başvurusu uygun mu?   

BAŞVURUYU ALAN 
(İdari Birim Sorumlusu) 

BAŞVURUYU ONAYLAYAN 
(Belgelendirme Müdürü) 

Adı Soyadı : Yıldız PAMUKCU Adı Soyadı : Esra ERTOP İPEK 

Tarih :  Tarih :  

İmza 
: 

 
 

İmza 
: 

 

SINAV ÜCRETİNİN/BELGE YENİLEME ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 

Banka Adı Şube Kodu Şube Adı Hesap No IBAN 

Halk Bankası 214 Yenimahalle/ANKARA ŞB. 214/10260649 TR98 0001 2009 2140 0010 2606 49 
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