ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
1) BAŞVURU
Başvuru için gerekli belgeler;
● Islak imzalı başvuru formu

● Belge kullanım sözleşmesi

● Nüfus cüzdanı fotokopisi

● Sınav ücretini yatırdığına dair dekont

İskele kurulum Elemanı için; yüksekte çalışabilir olduğunu içeren sağlık raporunu kuruluşa sunması gerekmektedir.
Servis Aracı Şoförü için; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesini, SRC 2 mesleki
yeterlilik belgesini, Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu” ve Adli sicil kaydını sunması gerekmektedir.
2) TEŞVİK HAKKI
Seçilen meslek Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek alanında ise ve aday teşvik hakkından daha önce yararlanmadı ise, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca belirlenen mesleklerde, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda
başarılı olan kişilerin sınav ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenen üst limitlere göre işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
Tevikten yararlanan adayın 3 kez, yararlanamayan adayın 2 kez sınava girme hakkı mevcuttur.
Servis Aracı Şoförü, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Tehlikeli ve çok
tehlikeli meslek alanına girmediği için bu yeterliliklerde teşvik hakkı yoktur. Adaylara sınav ücretleri devlet tarafından geri ödenmez
3) SINAV
-Adayların sınav esnasında yanlarında, T.C kimlik numarası taşıyan ve fotoğraflı nüfus kâğıdı, pasaport veya ehliyet bulundurmaları
gerekir. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
-Adayların sınav saatinden önce sınav alanında bulunmaları gerekir.
-Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 15 dakikasında sınava alınır.
-Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirilmesi yasaktır.
-Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmanız sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı
hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılarak sınavı iptal edilir.
-Tüm sınalar kamera ile kayıt altına alınmaktadır.
Sınav parçasına test yapılması gerekiyor ise (Gözle muayene ve kırma testi hariç) test ücreti aday tarafından karşılanır. (Çelik, Doğal
Gaz Boru, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı)
4) SINAV SONUÇLARI
Sınav Sonuçları 10 gün içerisinde açıklanır ve elektronik ortamda (www.onerbelgelendirme.com.tr ) duyurulur. Detaylı bilgi
www.onerbelgelendirme.com.tr adresinde aday bilgilendirme sayfasında yer almaktadır. Belgelerin teslimi max. 30 iş gününde
yapılır.
5) SINAV GEÇERLİLİK SÜRELERİ
-Sınav hakkının geçerlilik süresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde” ilk sınav tarihinden itibaren
1 yıl olarak belirlenmiştir.
-Her sınav hakkı için adayın ıslak imzalı başvuru formunu ÖNER’e iletilmesi gerekmektedir. Sınav geçerlilik süresi 1 yıl, birim
geçerlilik süresi 2 yıldır.
-Aday birim bazında başarı sağladı ise başarısız olunan veya ilave yapılmak istenen diğer birim/birimler için ödeme yapılarak başarılı
olunması durumunda birim birleştirme ile belge almaya hak kazanır.
6) ÜCRETLER
Sınav / Birim ücretleri, belge basım ücreti, sınavsız belge yenileme ücreti, ve sınavlı belge yenileme ücretleri web sayfamızda
(www.onerbelgelendirme.com.tr ) yer almaktadır.
7) İTİRAZ VE ŞİKAYET
-Adaylar elden veya www.onerbelgelendirme.com.tr internet sitesindeki itiraz ve şikâyet formu doldurarak itiraz ve şikâyette
bulunma hakkına sahiptir. Sınav ve sonuçlar ile ilgili itirazlar, sonuçların açıklanmasından 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan
durumlarda itirazlar değerlendirmeye alınmaz. İtiraz ve şikayetler ile ilgili diğer süreçler web sayfamızdaki
(www.onerbelgelendirme.com.tr ) itiraz ve şikâyet prosedüründe yer almaktadır.
8) DİĞER
İlgili Ulusal yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında engel durumu bulunan, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen adayların
başvuru formunda durumunu bildirmesi zorunludur. Tercüman kullanılması durumda ortaya çıkacak ek sınav maliyeti adaya başvuru
aşamasında bildirilecektir.
Adaylar; Alçı Sıva Uygulayıcısı, Panel Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Duvarcı, Seramik Karo Kaplamacısı ve Betoncu ulusal
yeterliliklerinde iki kez üst üste sınavdan başarısız olması durumunda 3. başvurusunda başarısız olduğu sınav/birim ile ilgili eğitim
alarak katıım belgesini sunmak zorundadır. Diğer ulusal yeterliliklerde ise eğitim tavsiye edilmektedir.
*Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
İş sağlığı ve güvenliği teorik sınavında ölçülmesi gereken Kontrol listesindeki her bir adım için en az iki soru sorulur. Adayın, her bir
adım için en az bir soruya doğru cevap vermesi koşuluyla toplamda en az % 70 doğru yanıt vermesi gerekir.
Tüm plastik yeterliliklerinde Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı
olması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminde yer alan uygulama sınavından başarı gösteremeyen adaylar diğer
birimin uygulama sınavından da başarısız sayılırlar. Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamasına girmelerine izin verilmez.
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