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Teorik 

Performans Teorik Performans Teorik 

Teorik Performans 

       İlk Başvuru                           Tekrar Başvuru Yeniden Belgelendirme   Birim Birleştirme 

TALEP EDİLEN SINAV ADI: 12UY0109-… ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI SEVİYE ….. (Rev 2) SINAVI 

Zorunlu Birimler 

12UY0109-…/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite 

 

 

 

Seçmeli Birimler 

     12UY0109-…/B1 Bilyeli Değirmen Kullanılan 

Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları 

 

    12UY0109-…/B2 Dik Değirmen Kullanılan 

Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları 

 

     12UY0109-…/B3 Klinker Üretim (Fırın) Sahası 

Uygulamaları     

  Şahsıma Ait IBAN Numarası : 

  Adı - Soyadı :  TC Kimlik No/Pasaport No :   

  Doğum Tarihi :  Uyruğu :  TC                  Diğer 

  Cinsiyet : Erkek Kadın     Eğitim :  

  Cep Telefonu :  Çalıştığı Şirket :  

  E-Posta :  Çalışma Durumu : 

  İletişim Adresi     :  

  Devlet Teşvikinden Yararlanmak İstiyorum;                             Evet                 Hayır     

  Fiziksel engeliniz var mı?              Evet             Hayır       Açıklama: 

   (Fiziksel bir engeliniz varsa açıklayınız. ÇESBEM gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinden sağlık raporu talep edebilir) 

  Özel ihtiyacınız var mı?                Evet             Hayır       Açıklama: 

   (Makul sınırlar içerisinde kalmak şartı ile karşılanmasını istediğiniz özel ihtiyaçlarınız (okuma yardımı, tekerlekli sandalye vb.) var 
ise Evet seçeneğini seçerek belirtiniz.) 

  Kronik rahatsızlığınız var mı?      Evet             Hayır       Açıklama: 

   (Ülke genelinde salgın hastalık var ise bu dönemde yapılacak sınavlarda 'kronik hastalar' ile ilgili kısıtlamalara riayet edilir.    
Rahatsızlığı olan aday, kısıtlamalar, kamu otoritelerince kaldırılana kadar sınavlara alınmaz.) 
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Başvuru Sahibi olarak; 1. Bu formdaki tüm bilgilerin ve form ekinde sunduğum evrakın doğru olduğunu, verdiğim 
bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklikleri, değişiklik tarihinden 15 (onbeş) gün içerisinde ÇESBEM’e 
bildireceğimi, bildirmemem halinde belgemin askıya alınabileceğini,2. ÇESBEM internet sitesindeki 
(www.cesbem.org.tr) “Sınav ve Belgelendirme” başlığı altında ilan edilen şartlara uyacağımı, başvurumun ÇESBEM 
tarafından yapılan değerlendirme sonucu onaylanması halinde sınava kabul edileceğimi,3. Sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerinin gerektirdiği genel şartlara, yükümlülüklere uyacağımı ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi 
vereceğimi,4. Hileli sınav teşebbüsünde bulunmayacağımı, katılacağım sınavın soruları ve cevapları ile ilgili üçüncü 
taraflara bilgi aktarımında bulunmayacağımı, aktardığım takdirde ÇESBEM’in konuya ilişkin yasal işlem başlatma 
hakkının bulunduğunu bildiğimi,5. Kişisel bilgi ve verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve gerektiğinde Türk 
Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) aktarılacağını, MYK ve TÜRKAK dışında, iznim olmadan ÇESBEM dışındaki hiçbir 
kişi/kuruluş ile paylaşılmayacağını onayladığımı,6. Sınav yeri, saati ve sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarını ÇESBEM 
(www.cesbem.org.tr) internet adresi üzerinden takip edeceğimi ayrıca ilan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır 
bulunacağımı,7. Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasına izin vereceğimi,8. Belge almaya hak kazanmam için ilgili 
Ulusal Yeterlilikte tanımlanan zorunlu yeterlilik birimlerinin hepsinden, seçmeli yeterlilik birimlerinin ise en az 1 (bir) 
tanesinden sınava girmem ve başarılı olmam gerektiğini,9. Birim birleştirme başvurusunda bulunmam halinde, daha 
önce başarılı olduğum birimlere ait yeterlilik birim başarı belgelerini başvuru aşamasında ÇESBEM’e ileteceğimi, ancak 
başarılı olduğum birimlerin ancak bir ulusal yeterliliği oluşturması durumunda birim başarı belgelerimin birleştirilerek 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenleneceğini, 10. Birimden başarılı sayılmam için sınavına girmiş olduğum yeterlilik 
biriminin hem teorik hem de performansa dayalı sınavından başarılı olmam gerektiğini, sınavın herhangi bir kısmından 
başarısız olmam halinde başarılı olduğum kısmın sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde diğer kısmından da başarılı 
olmam gerektiğini, birimlerin belge geçerlilik süresinin belge karar tarihinden itibaren 2 yıl olduğunu bildiğimi,11. 
Mücbir nedenlerle (hastalık, yaralanma vb.) sınava girmemem ve durumumu kanıtlayıcı belge sunmam durumunda ek 
sınav hakkının verileceğini bildiğimi,12. Eğer ülke genelinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı veya 
diğer kamu otoriteleri tarafından açıklanmış salgın hastalık (epidemik veya pandemik) var ise sınavlarda ÇESBEM 
tarafından özel tedbirler alındığını bildiğimi, bu itibarla sınav alanlarında alınan tüm tedbirlere uyacağımı13. Sınavdan 
sonraki 14 günlük sürede bana yeni tip koronavirüs (Covid-19) ya da benzer bir salgın hastalık teşhisi konulması halinde 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğimi,14. Başarısız olduğum yeterlilik biriminden 1 (bir) yıl içinde 
herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakkımın bulunduğunu, ÇESBEM’in 1 (bir) yıl içinde sınav 
açmaması halinde ücret iadesi talebinde bulunabileceğimi,15. Toplam 2 (iki) sınav hakkımdan da başarısız olduğum 
takdirde ücret iadesi talebinde bulunmayacağımı,16. Belge almaya hak kazandığımda belge masraf karşılığını süresi 
dahilinde ÇESBEM tarafından bildirilen banka hesabına yatıracağımı; Belge Kullanım Sözleşmesini imzalayacağımı ve 
sözleşmede yer alan maddelere uyacağımı, 17. Sınavdan önce yüzüme karşı okunan sınav kurallarına uyacağımı, aykırı 
davranışımın tespit edilmesi halinde sınavımın geçersiz sayılacağını, 18. Sınav süresince iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
kurallarına uyacağımı, uymadığım halde sınavımın sonlandırılmasına itiraz etmeyeceğimi,19. Belge almaya hak kazanmış 
olsam dahi verdiğim bilgi ve verilerimin doğru olmaması durumunda aldığın belgenin iptal edileceğini ve bu konuda 
ÇESBEM’den maddi, manevi vb. hiçbir talebimin olmayacağını,20. Sınavlarda cep telefonu kullandığımın tespiti halinde 
sınav salonundan çıkarılacağımı ve sınavımın iptal edilerek sınavdan başarısız sayılacağımı, 21. Gireceğim performans 
sınavında başarılması zorunlu kritik adımların bulunduğunu, söz konusu kritik adımların neler olduğunu ÇESBEM 
(www.cesbem.org.tr) internet adresi üzerinden sınav başvurusunda bulunduğum mesleğe ait Ulusal Yeterliliği okuyarak 
öğrenebileceğimi,22. Kritik adımların sınav başvurusunda bulunduğum meslekle ile ilgili bilgi ve becerimi ölçen önemli 
adımlar olduğunu, bir kritik adımı dahi gerçekleştirememem durumunda, sınavdan geçer not almış olsam bile başarısız 
sayılacağımı bildiğimi, 23. Gerçekleştirilen iç denetimler, dış denetimler, iç doğrulamalar ile dış doğrulamalar vb. 
uygulamalar sonucu sınavın uygun yapılmadığının tespiti halinde sınavın iptal edilebileceğini,24. Sınav ve 
belgelendirmeye ilişkin itirazlarımı (www.cesbem.org.tr) adresi üzerinden yapabileceğimi bildiğimi,  

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

http://www.cesbem.org.tr/
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Şahsıma http://www.cesbem.org.tr linkinde sunulmuş olan detaylı aydınlatma metninin tamamını okuduğumu ve 
ÇESBEM’in şahsımdan talep edeceği kişisel veriler ve bu verilerin toplanma yöntemleri; şahsımla ilgili olup 
saklayacağı/kaydedeceği kişisel veriler ve şahsımla ilgili olup üçüncü kişi/kurumlara aktaracağı kişisel veriler; tüm 
işlenme vasıtalarına ilişkin olarak işlenme amaçları ve tüm aktarımlara ilişkin olarak aktarım amaçları; ve 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğum haklar ile ilgili olarak ÇESBEM tarafından 
aydınlatıldığımı 
             
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.                   
 

Tarih:                                                             Ad Soyad:                                                                 İmza: 
 

Aşağıdaki bölüm ÇESBEM tarafından doldurulacaktır. 

Talep edilen sınav ve birimler işaretlendi mi? Evet Hayır 

(*) Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi var mı? Bilgileri doğru mu? Evet Hayır 

(*) Dekontu var mı? Yatırılan ücret seçilen birimlere uygun mu? Evet Hayır 

(*) Islak imzalı Belge Kullanım Sözleşmesi mevcut mu? Evet Hayır 

 (*) Tekrar başvurularında kontrol edilmeyecektir. 

 

Başvuru Onayı  Kabul  Ret Ad Soyad: 

İmza:  

 

 

 

 

 
 


