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Adı Soyadı:  Doğum Tarihi: ………/……../….….. 

Cinsiyet:  ☐ Kadın ☐ Erkek Cep/ Ev Tel.:  

T.C. /Pasaport No:  Uyruğu:  E-Posta:  

Eğitim Durumu: 
☐Okur-yazar değil     ☐Okur-yazar    ☐İlkokul    ☐Ortaokul    ☐Lise    

☐Meslek Lisesi          ☐Ön Lisans      ☐Lisans ve üstü 

Sınav ile ihtiyaç duyacağınız özel durumunuz var mı? 

☐ Okuma/yazma desteği      ☐ Tercüman Desteği         ☐ Diğer (lütfen açıklayınız: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Çalışma Durumu: ☐ Çalışmıyor. ☐ Çalışıyor. (Firma Adı: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Adres 

Ev/İş 

 ☐ Belgemi elden teslim alacağım 

☐ Belgem adresime gönderilsin*  

☐ Belgem firmaya gönderilsin* 

Sınav ve Belge ücretlerinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Fonundan (TEŞVİK desteğinden) yararlanmak İSTİYORUM  

☐ EVET           ☐ HAYIR 

IBAN Numarası (Kişisel IBAN No olmalıdır.) : TR _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ 

Sınav Ücreti Yatırma Usulü: ☐ Bireysel Başvuru  ☐ Toplu Ödeme ☐ Tek Nokta Başvurusu 

Mesleki yeterlilikle ilgili (MYK) önceden herhangi bir belgeye sahip iseniz 
lütfen belge veren kuruluş ve belge bilgilerini yazınız: 

 

 

 
Belgelendirme sürecimin, talep edilen evrakların Kiwa ’ya eksiksiz olarak ulaştıktan sonra işleme konulacağını ve başvurmuş sayılacağımı, 
Kiwa’ya ait belgelendirme prosedür, talimat, şartlarına ve sınav kurallarına uyacağımı kabul ederim. 
İşsizlik Sigortası Kanunu İşsizlik Fonu Teşviki’nden yararlanmak veya teşvik kapsamında olmayan mesleklerde sınava girip belge almayı isteyip  
başvuruda bulunduğum ulusal yeterlilik sınavından başarısız olduğum takdirde hiçbir ücret ödemeden bir yıl içinde teşvikli sınavda 2(iki) defa, 
teşvik kapsamında olmayan ulusal yeterlilklerde1(bir) defa sınava girme hakkımın olduğunu, ilk sınavın firmamda olması durumunda, diğer 
sınavlara Kiwa ’nın tanımladığı sınav alanında katılacağımı ve benden muhtelif sınav sarfları / teçhizatı istendiğinde sağlayacağımı kabul ederim. 
Sınavı istediğim bir sınav merkezinde yapılmasını talep ettiğim taktirde ilgili Standart ve Ulusal Yeterliliklere göre sınav parçalarını, makinelerini, 
sarf malzemelerini zarar vermeyecek şekilde kullanacağımı, zarar verdiğim takdirde zararı karşılayacağımı, sınavlar süresince İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurallarına uyacağımı, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığım, sınav görevlilerinin ve kendi can güvenliğimi tehlikeye atmam 
durumunda sınavımın durdurularak, sınavdan başarısız sayılacağımı kabul ederim. Kiwa’nın WEB (www.kiwa.com.tr) sitesindeki yayınlanan tüm 
belgelendirme şartlarını kabul ediyorum. Sınav esnasında sesli görüntümün, kayıt altına alınmasına ve ilgili kurumlar ile paylaşılmasına izin 
veriyorum. Kişisel verilerimin KİWA aracılığıyla 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, 
Kişisel bilgilerimde değişiklik olduğunda KİWA yetkililerine vakit kaybetmeden bildireceğimi, belge almaya hak kazandığımda, Belge Kullanım 
Sözleşmesini imzalayacağımı kabul ederim.  
Kiwa’nın WEB (www.kiwa.com.tr) sitesindeki Sertifika ve Marka Kullanımı Prosedürü’ndeki kurallar, bana sağlanan evraklarımın, sertifikamın 
gizlilikle sağlanacağı ile ilgili haklarımın tarafıma bildirilmiş olduğunu kabul ederim. 
Cep telefonu, e-posta ve diğer iletişim araçları ile gönderilen bilgilerin bildirim niteliğinde olduğunu kabul ediyorum. 
Başvuruda bulunduğum Belgelendirme Programına ilişkin sınav ücretini başvuru sırasında, sınavdan önce KİWA’nın hesabına yatıracağımı, 
Teşvikten yararlanmama veya birden fazla belge alınma durumunda MYK tarafından yayınlanan belge ücretini belge basım aşamasında 
ödeyeceğimi kabul ederim. 
Sınava tanımlandıktan sonra mazeretsiz sınavdan vazgeçme, çeşitli sebeplerden dolayı sınava girememe durumlarında ya da belge almaya hak 
kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmayacağını bildiğimi kabul ederim. 
Başvurumdan itibaren ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun KİWA’dan geri talep etmeyeceğimi, 
bildirimsiz sınava katılmadığım takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış olduğumu, sınav saatinden 15 dakika önce sınav alanına gelmeme veya 
sınav gününden en geç 3 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 %70’nin iade edileceğini 
bildiğimi kabul ederim.  
Sınav ve belgelendirme süreciyle ilgili oluşabilecek tüm şikayet ve itirazlarımda Kiwa tarafından atanan itiraz ve şikayet değerlendiricisinin almış 
olduğu kararın nihai karar olduğunu kabul ederim. 
Başvuru sahibi olarak, bu formda kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda sınav ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanması desteğinden yararlanmayacağımı, bu formdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim. 
 
*Kargo aday tayfından ödenecektir veya kargo karşı ödemeli gönderilecektir.  
 
İşbu Aday Başvuru Formu kapsamında içeriğinde bulunan, sunmuş olduğum kişisel verilerimin, Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. nezdinde, 
başvurumun değerlendirilmesi, sınavların gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, mesleki yeterlilik belgelendirmesinin 
gerçekleştirilmesi amaçları ile muhafaza edilmesine, kullanılmasına, işlenmesine, belgelendirmenin sonucunun olumlu veya olumsuz olmasına 
bakılmaksızın, faaliyetlerin  sonunda, Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerektiğinde şahsım ile irtibata geçilebilmesini sağlamak 
üzere,  kişisel verilerimin 10 (ON) yıl süre ile Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. nezdinde muhafaza edilmesine, arşivlenmesine, işlenmesine, 
kullanılmasına Türk Akreditasyon Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, ilgili resmi kurumlar, bakanlıklar, bu kurumların veri paylaşımını gerekli 
gördüğü sair kurumlar ve Kiwa grup şirketleri ile paylaşılmasına, adaylık sürecimin olumlu neticelenmesi halinde tarafıma verilecek mesleki 
yeterlilik belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından 10 yıl sonrasına kadar; mesleki yeterlilik başvurumun olumsuz neticelenmesi halinde 
sonucun açıklanmasından itibaren 10 yıl saklanmasına, saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde kişisel verilerimin 
silinmesine veya bertaraf edilmesine veya anonim hale getirilmesine muvafakat ederim. 
 
Kiwa Taahhütü: Sınav ücretini ödeyen aday 60 iş günü sonunda sınava alınamaz ise talep etmesi durumunda Kiwa Sınav ücretini 
Adaya İade eder. 
 
Aydınlatma metnimiz için detaylı bilgiye www.kiwa.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
……./……../………..          ………..……….. ………..………..………..………..……               ………..………..…..………..……….. 
Tarih                            Başvuran Adayın adı Soyadı                         İmza  
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SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ: YAPI KREDİ 
IBAN NO: TR63 0006 7010 0000 0072 5648 58 Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 

 
 
 

Belgelendirme Program Seçimi: ☐ İlk Başvuru ☐ Birim Birleştirme ☐ Belge Yenileme ☐Sınav Tekrarı (☐ 2.sınav ☐3. Sınav) 

Birim Birleştirme seçeneğini işaretlediyseniz başarılı olduğunuz birimleri belirtiniz: 

Açıklama: İlk defa belgelendirme başvurusu yapıyorsanız “A“ kodlu birimlerin seçimi zorunludur. T=Teorik, P= Performans 

TALAŞLI İMALAT MESLEKLERİ Tümü Birimler (* İşaretli birimler Seçmeli birimlerdir.) 

1 12UY0082-4:2012 Rev00 MYK CNC Programcısı – Seviye 4 ☐ ☐A1         ☐A2/T-P       ☐*A3/T ☐*A3/P  

☐*A4/T     ☐*A4/P    ☐*A5/T ☐*A5/P 

2 12UY0082-5:2012 Rev00 MYK CNC Programcısı – Seviye 5 ☐ ☐ A1 ☐*A2/T ☐*A2/P ☐*A3/T ☐*A3/P  

☐*A4/T     ☐*A4/P ☐*A5/T ☐*A5/P    ☐*A6/T ☐*A6/P   

3 14UY0202-3:2012 Rev00 MYK NC/CNC Tezgah İşçisi – Seviye 3 ☐ ☐ A1 ☐*A2/T ☐*A2/P ☐*A3/T ☐*A3/P 

4 14UY0202-4:2012 Rev00 MYK NC/CNC Tezgah İşçisi – Seviye 4  ☐ ☐ A1 ☐*A2/T ☐*A2/P ☐*A3/T ☐*A3/P 

5 15UY0227-3:2015 Rev00 MYK Tornacı – Seviye 3 ☐ ☐ A1        ☐*A2/T ☐*A2/P ☐*A3/T ☐*A3/P 

6 15UY0227-4:2015 Rev00 MYK Tornacı – Seviye 4 ☐ ☐ A1 ☐*A2/T ☐*A2/P ☐*A3/T ☐*A3/P  

KAYNAK MESLEKLERİ Tümü Birimler (* İşaretli birimler Seçmeli birimlerdir.) 

7 11UY0014-3:2017-Rev01 MYK Alüminyum Kaynakçısı – Seviye 3 ☐ ☐A1 ☐*B1/T ☐*B1/P ☐*B2/T ☐ *B2/P 

8 11UY0010-3:2017-Rev03 MYK Çelik Kaynakçısı – Seviye 3 
 

☐ ☐ A1 ☐*B1/T ☐*B1/P ☐*B5/T ☐*B5/P  

☐*B6/T ☐*B6/P ☐*B7/T ☐*B7/P ☐*B8/T  

☐*B8/P ☐*B9/T ☐*B9/P ☐*B14/T ☐*B14/P 

9 11UY0015-4:2017-Rev02 MYK Direnç Kaynak Ayarcısı – Seviye 4 ☐ ☐ A1 ☐*B1/T ☐*B1/P  

10 11UY0016-4:2017-Rev02 MYK Kaynak Operatörü – Seviye 4 ☐ ☐ A1 ☐*B1/T ☐*B1/P ☐*B2/T ☐*B2/P 

☐*B3/T   ☐*B3/P ☐*B4/T ☐*B4/P ☐*B5/T  

☐*B5/P   ☐*B7/T ☐*B7/P  

STANDART DETAYLARI 

11 TS EN ISO 9606-1: 2017 Kaynakçıların Belgelendirilmesi – Çelik Kaynakçıları ☐ 2 yıl geçerli bir sınav.   ☐ 3 yıl geçerli bir sınav 

a Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi ☐ Rutil, ☐ Bazik, ☐ Diğer ……….. 

b Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi ☐ Rutil, ☐ Bazik, ☐ Diğer ……….. 
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c Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi ☐ Rutil, ☐ Bazik, ☐ Diğer ……….. 

12 TS EN ISO 9606-2: 2007 Kaynakçıların Belgelendirilmesi – Alüminyum Kaynakçıları 

a Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi, ☐ Diğer ……….. 

b Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi, ☐ Diğer ……….. 

c Kaynak 
Yöntemi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi, ☐ Diğer ……….. 

 

 
 

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

Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı? 
● Kimlik Fotokopisi, ● Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip. ● Islak imzalı başvuru formu 

☐ Evet    ☐ Hayır 

BAŞVURUYU DEĞERLENDİREN VE ONAYLAYAN Başvuru Değerlendirmesi Sonucu;  Uygundur  Uygun Değildir.  
Nedeni:  

 
Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  

 

13 TS EN ISO 14732: 2014 Kaynakçıların Belgelendirilmesi – Metalik Malzemelerin Tam 
Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı için Kaynak Operatörleri ve Direnç Kaynak 
Ayarcıları 

☐ 3 yıl geçerli bir sınav.   ☐ 6 yıl geçerli bir sınav 

a Yöntem: ☐ Mekanize ☐ Otomatik     Kaynak makinası detayları (………………………………………………………………………………………………)  

Kayna
k 
Yönte
mi: 
 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi, ☐ Diğer ……….. 

b Yöntem: ☐ Mekanize ☐ Otomatik     Kaynak makinası detayları (………………………………………………………………………………………………) 

Kayna
k 
Yönte
mi: 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Kaynak 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Paso sayısı:  

☐ Tek  

☐ Çok 

Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ☐ Solid, ☐ Masifi, ☐ Diğer ……….. 

14 TS EN ISO 13585: 2013 Lehimcilerin Belgelendirilmesi – Sert Lehimleme – Lehim ve Lehim Uygulayıcılarının Yeterlilik Testi 

a Lehim 
Yönte
mi: 
 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Lehim 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ………….. 

b Lehim 
Yönte
mi: 
 

 Numune tipi:  

☐ Plaka 

☐ Boru 

Birleşim Tipi: 

☐ Alın 

☐ Köşe 

Lehim 

Konumu: 

 Malzeme 
Kalınlığı/  
Boru dış çağı: 

 Malzeme 

cinsi: 

 

Dolgu malzemesi: ………….. 


