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KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı   Uyruğu  

T.C. Kimlik Numarası   Doğum Tarihi ………/……../….….. 

Cinsiyeti   Cep Telefonu  

e-Posta Adresi   

En Son Mezun Olduğu Okul   İlkokul        Orta Okul         Meslek Lisesi         Genel Lise         Meslek Yüksek Okulu  

İletişim Adresi  

BAŞVURU NEDENİ 

  Herhangi bir Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip misiniz?             Evet      Hayır 

  İlk Başvuru                    Tekrar Başvuru    Birim Tamamlama   Belge Yenileme         Süresi Doldu  

  Devlet Teşviki (Zorunlu Meslekler)                             Doğrudan Hibe Programı                         Yararlanmayacak    

  Sınav performansını etkileyebilecek özel durumunuz var mı?           Evet     Hayır  Cevabınız Evet ise aşağıda açıklayınız.  

Açıklama: 

BANKA ADI:  IBAN NO:  

İŞYERİ BİLGİLERİ 

Çalıştığı Kurum   

İletişim Telefonu  

TALEP EDİLEN ULUSAL YETERLİLİK/ULUSLARARASI STANDARD BELGESİ 

Referans Kodu/Rev. No Ulusal Yeterlilik/Uluslararası Standard Adı Seviye 

   

 Talep ettiğim Ulusal Yeterlilik/Uluslararası Standart kapsamında yer alan tüm yeterlilik birimlerinden sınava girmek istiyorum. 

 Talep ettiğim Ulusal Yeterlilik/Uluslararası Standart kapsamında yer alan işaretli yeterlilik birimlerinden sınava girmek istiyorum. 

Zorunlu Birimler 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 

Seçmeli Birimler 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B14 

T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1 P1 T1 P1 T1 

TS EN ISO 9606-1 a) Üç yılda bir sınav  b) İki yıl geçerli  

TS EN ISO 14732 a) Altı yılda bir sınav  b) Üç yıl geçerli  

Diğer Yeterlilikler a) Diğer  b) Beş yıl geçerli  

  Kaynak      
  Değişkenleri 

1. Kaynak 
konumu 

 
Mamul tipi: 
Plaka/Boru 

 P 
 B 

Malzeme 
kalınlığı /   
Boru dış çapı 

 Paso sayısı:  TEK 
  ÇOK 

Birleştirme 
türü:  

  ALIN 
  KÖŞE 
  FLANŞ 

Malzeme 
cinsi 

 

2. Kaynak 
konumu 

 
Mamul tipi: 
Plaka/Boru 

   P 
   B 

Malzeme 
kalınlığı / 
Boru dış çapı 

 Paso sayısı: 
 TEK 

   ÇOK 

 
Birleştirme 
türü: 

  ALIN 
  KÖŞE 
  FLANŞ 

Malzeme 
cinsi 

 

3. Kaynak 
konumu 

 
Mamul tipi: 
Plaka/Boru 

 P 
   B 

Malzeme 
kalınlığı / 
Boru dış çapı 

 Paso sayısı: 
 TEK 

   ÇOK 

 
Birleştirme 
türü: 

  ALIN 
  KÖŞE 
  FLANŞ 

Malzeme 
cinsi 

 

Dolgu 
malzemesi/grubu 

Rutil  Bazik  Selülozik  Diğer  

CNC Programcısı 
Sev-4/5 ve NC/CNC 
Tezgâh İşçisi İçin 

Kullandığınız 
Tezgâh Tipi 

 
Kullandığınız 
Kontrol Ünitesi 

 
Kullandığınız  
CAM Programı 

 
Kullandığınız  
CAD Programı 

 

 
 Yukarda belirttiğim şartlarda Mesleki Yeterlilik sınavlarına girmek istediğimi 
 Verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, 
 İkinci sayfadaki Genel Şartları ve Taahhütleri okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan 

ederim. 
 TS EN ISO 9606-1’e göre B1(111), B5(131), B6(135),B7(136),B9(141),B14(311)’dir.  
 TS EN ISO 14732’e göre B2(131), B3(135), B4(136),B5(141),B7(121)’dir. 

                                                   
 Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler;                                                                                                                   

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                
2. Sınav veya Yeniden belgelendirme ücreti Banka Dekontu 

BAŞVURU YAPAN ADAYIN 
ADI SOYADI / İMZA 

 
 

 
 

……/……./20…. 
(Lütfen diğer sayfayı da okuyup imzalayınız) 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ/KABUL (ASO METES TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR!!!) 

A
SO

 M
ET

ES
 

TA
R

A
FI

N
D

A
N

 
D

O
LD

U
R

U
LA

C
A

K
TI

R
 

 Islak imzalı Aday Başvuru Formu 
 Nüfus cüzdanı/kimlik (ya da ehliyet, pasaport) 

fotokopisi  
 Sınav veya Yeniden belgelendirme ücreti Banka 

Dekontu 
  Yeniden belgelendirme için diğer evraklar (SGK 

hizmet dökümü, üst yazı vb.) 

 
…../….../20…. 

Başvuruyu Alan 
 

Adı Soyadı /İmza 
 

 
…../.…../20…. 

Başvuruyu Kabul Eden 
Karar Verici 

Adı Soyadı /İmza 
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BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR 

1. Sınavlar, başvuruların değerlendirilmesinden sonra yeterli kontenjan sağlandığı takdirde açılacaktır. Sınav için yeterli başvuru olmadığı 
hallerde adayın sınavı başvuru onayından sonra 3 ayı geçmeyecek şekilde ASO METES tarafından planlanacaktır. Firmalarda yapılacak 
sınavlarda bu süre şartı aranmaz. Sınav tarihi Firma ile karşılıklı teyit ile belirlenir. 

2. Sınav planı, adaylara sınavdan en az iki gün önce kısa mesaj ile bildirilir. 

3. Adayların sınava girememesi durumunda sınav ücreti geri ödenmez, sınav hakkını kullanmış sayılır. Ancak geçerli mazeret (sağlık raporu, 
mücbir sebepler vs.) bildirdiği takdirde sınav hakkı saklı tutulur. 

4. Adaylar başvurularının iptalini, ilk sınav planından en az iki gün önce bir dilekçe ile Sınav Merkezimize iletmeleri durumunda, başvuruları iptal 
edilerek ücretleri iade edilir. 

5. Sınavlarla ilgili genel kuralları web sitemizde Adaylara Talimatlar (http://www.metes.org.tr/metes/m-basvuru/) isimli dosyadan takip ediniz. 

6. Adaylar kendilerine bildirilen sınav saatinden en az 15 dk. önce kimlikleri ile birlikte sınav alanında hazır olmalıdırlar. 

7. Sınavlar, İlgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen kriterlere göre yapılır ve değerlendirilir. Adayların sınavlardan önce ilgili Ulusal Yeterliliğin Teori ve 
Performansa ilişkin Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler kısmını incelemeleri, kendileri için faydalı olacaktır. 

8. Adaylar sınavlara ilişkin itiraz ya da şikâyetleri için ASO METES web sitesinden (http://www.metes.org.tr/metes/m-itiraz-ve-sikayetler/) bilgi 
edinebilirler. 

9. Adaylar, sınav sonuçlarını http://portal.metes.org.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebilirler. 

10. Adaylar, sınava girdikleri Ulusal Yeterliliğin tüm Yeterlilik Birimlerinden başarılı olmaları halinde belge ücretini ödedikten sonra (Devlet 
teşvikinden yararlananlar belge ücreti ödemeyecektir) belgeleri talep edilir. 

11. Sınavların mücbir sebeplerle iptal edilmesi halinde (dış denetimler sonucu iptal edilebilecek sınavlar dâhil) adaylar sınav hakkı kaybına 
uğramazlar, iptal kararından sonra en geç 3 ay içinde tekrar sınava alınırlar. 

12. Adaylar sınavlardan başarısız olmaları halinde ücretsiz sınav hakları varsa, ücret ödemeksizin tekrar başvuru formu doldurarak sınav 
merkezimize iletmelidir. 

13. Adayların zorunlu mesleklerde ikisi ücretsiz olmak üzere üç sınav hakkı, zorunlu olmayan mesleklerde ise biri ücretsiz olmak üzere iki sınav 
hakkı bulunmaktadır. 

14. Adaylar sınav haklarını ilk sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlamalıdırlar. Sınavdan kalan adaylar ilk sınava girdikleri 
tarihten itibaren 11 ay içinde tekrar başvuruda bulunmazlar ise diğer hakları yanar. Sınav haklarının takibi ASO METES’in sorumluluğunda 
olmayıp her aday kendisi takip etmelidir. 

15. Tüm sınav haklarında başarısız olan adaylar, eğer sınava girdiği en az bir yeterlilik biriminden başarılı olmuşlarsa (örneğin A1, A2, A3 
birimlerinden sınavlara giren bir aday, tüm hakları sonucunda sadece A1 biriminden –teori ve performans- başarılı ise) Sınav Merkezimiz 
tarafından kendisine bir ücretsiz sınav hakkı daha tanınır. 

16. Sınavlardan başarılı olan adaylar Belge Kullanım Sözleşmesi imzaladıktan sonra belgelerini teslim alabilirler. Belgeli kişinin sorumlulukları, 
belge geçerlilik halleri ve süreleri, gözetim ve yeniden belgelendirme şartları bu sözleşmede (http://www.metes.org.tr/metes/m-belge-
gozetimi-ve-yeniden-belgelendirme/) mevcuttur.  

TAAHHÜTLER 
 Web sitesinde belirtilen TLM.011.002 dokuman kodlu Adaylara Talimatları okuyup anladığımı ve gereğini yapacağımı, 
 Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve belirtilen diğer kurallara uygun olarak davranacağımı, 
 Kişisel bilgilerimde değişiklik olması durumunda 15 gün içinde ASO METES’i bilgilendireceğimi, 
 Devlet teşvikinden sadece bir kez faydalanabildiğimi, 
 Teşviklerden faydalanmam için sınavlardan başarılı olmam gerektiğini, 
 Devlet teşviki olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığım takdirde yatırdığım ücretin iadesini kabul ettiğimi, 
 Belge almaya hak kazandığımda; Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi’ni imzalayacağımı, 
 Mazeretsiz katılmadığım sınavlar için herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı, 
 Sınavlarda kopya çekmeyeceğimi, kopya vermeyeceğimi, hileli sınav teşebbüslerinde bulunmayacağımı ve sınav materyallerimi eksiksiz 

teslim edeceğimi, 
 Gerçeğe aykırı beyanda veya kopya teşebbüsünde bulunduğumda hakkımda yasal işlem başlatılacağını ve iki yıl boyunca MYK sınavlarına 

giremeyeceğimi bildiğimi, 
 Sınavların kamera ile kayıt altına alındığını bildiğimi, Video kayıtlarımın ve Kimlik bilgilerimin ASO METES tarafından saklanmasını, yasalar 

çerçevesinde istendiğinde resmi makamlara verilebileceğini, 
  Performans sınavındaki kritik adımlarla ilgili bilgilendirildiğimi, gerektiğinde detaylara 

aşağıdaki linkten ulaşacağımı, http://www.metes.org.tr/metes/m-yetki-kapsami/ 
 Kişisel verilerimin aramızdaki ilişki kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki 

yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen ASO METES kuruluşu tarafından, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki esaslar çerçevesinde kişisel verilerimin 
toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına rıza verdiğimi, 

 Başvuru formunun bir nüshasını aldığımı, 
 Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmadığına ve sınavdan sonraki 7 günlük sürede yeni 

tip koronavirüs teşhisi konulması halinde kuruluşunuza bilgi vereceğimi ve sınavlarda 
salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı, 

 Verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. 

BAŞVURU YAPAN ADAYIN 
ADI SOYADI / İMZA 

 
 
 
 
 

……/……./20…. 

http://www.metes.org.tr/metes/m-basvuru/
http://www.metes.org.tr/metes/m-itiraz-ve-sikayetler/
http://portal.metes.org.tr/
http://www.metes.org.tr/metes/m-yetki-kapsami/

