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ADIM SOYADIM:  

EV ADRESİM: 

□ Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak 

istiyorum. (Aşağıda belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda Sınav ve Belge 

ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamayacağımı kabul ediyorum.) 

KİŞİSEL IBAN NUMARAM: TR  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _ / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  

CEP TEL. NUMARAM:  TAHSİL 

DURUMUM: 

 

KİŞİSEL EMAİL ADRESİM:  

Sınava gireceğiniz alanda şimdiye 
kadar hangi işlerde çalıştınız 
(önemlidir, lütfen doldurunuz) 

FİİLEN ÇALIŞTIĞI ALANLAR SÜRESİ (AY/YIL) 
  

    

 KONTROL SORULARI: (LÜTFEN EVET VEYA HAYIR YAZINIZ)                                                                                                               

Belgelendirme sürecindeki; sınav, inceleme ve bunun gibi bazı hizmetlerde dış kaynak kullanmamıza izin veriyor 
musunuz?  

Evet □ 

Hayır  □ 

Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi vb.)   bir probleminiz var mı 
Belirtiniz: 

Evet □ 

Hayır  □ 

Bu meslekte yetkin olmadığından dolayı uyarı aldınız veya işten çıkarıldınız mı  
Evet ise işyerinin adı: 

Evet □ 

Hayır  □ 

Belge almaya hak kazandığınız takdirde belgeli personel olarak kimlik bilgilerinizin belgenin geçerlilik süresi 
boyunca BELGETÜRK’ün internet sayfasında yayınlanmasını istiyor musunuz? 

Evet □ 

Hayır  □ 

Başvuru yapan kişi olarak makul olan özel ihtiyaçlarınız (örneğin; tercüman, okuma yardımı, tekerlekli sandalye) karşılanacaktır. Bu 
konuda herhangi bir isteğiniz var ise belirtiniz: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 BELGE ALMAK  İSTEDİĞİNİZ MESLEĞİ VE SEVİYESİNİ AŞAĞIDAKİ KUTUYA YAZINIZ                                                                              

 

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Kişisel verilerimin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’na aktarılacağını onayladığımı, Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda 
yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, 
sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı, BELGETÜRK’e ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme 
şartlarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılamayacağımı sınavlar 
ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı, sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili 
BELGETÜRK tarafından gönderilecek SMS’lere onay verdğimi, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda BELGETÜRK 
tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar merci olduğunu, alacağım belgenin sahibinin BELGETÜRK 
olduğunu, BELGETÜRK’ten aldığım belgem BELGETÜRK tarafından her ne sebeple olursa olsun askıya alındığı veya 
iptal edildiği takdirde BELGETÜRK’ten maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını, başvurumdan itibaren ilgili 
aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 
 

Tarih:     /     /201.. 
Ad Soyad: 
İmza: 

 

Sınav İstenen Mesleki Yeterlilik Seviye Sınav İstenilen Birimler 

 
 

→ 

 
 
………… 

□ Tüm Zorunlu Birimler 

□ ................................................................ (Belirtiniz) 

□ .................................................. (Seçmeli, belirtiniz) 
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TC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MESLEKi YETERLiLiK KURUMU (MYK) 

SINAVA GİRECEK KİŞİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR  

 

Doküman No: FP162 Rev Tar: 12.09.2015     Rev. No: 04 Sayfa :  1 /1 
 

 

1.  Nüfus cüzdan fotokopisi  

2. İmzalı başvuru formu (FP125) 

     (Başvuru formuna http://www.belgeturk.com.tr/webimage/file/myk_dolu.pdf ‘den ulaşabilirsiniz) 

3. Ücret dekontu  

- Fiyat listemize www.belgeturk.com.tr adresinde “MYK Fiyat Listemiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

- Dekont açıklamasında sınava girecek adayın ‘’ Adı Soyadı ve Gireceği Sınav ‘’ belirtilmelidir. 

4. Sınavların şantiyelerde yapılmasını istiyorsanız tarafınıza göndereceğimiz SINAVI YAPILAN YERLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ KONTROL LİSTESİnde şantiyenizdeki ekipman ve imkanlarla ilgili olan 

kısımları doldurarak BELGETÜRK’e faks veya e-mail yoluyla iletiniz. 
 

İşsizlik sigortası fonu tarafından verilen Sınav ve Belge ücreti desteğinden yararlanabilmek için 

sınav ücreti aşağıda belirtilen BELGETÜRK hesabına ADAY ADINA YATIRILMALIDIR.   

(Başarılı adayların sınav ücretleri Devlet tarafından iade edildiğinden bu kişiler için şirketlere 

fatura düzenlenmez, Faturalar başarılı adayın kendisine düzenlenir.) 

 

 

***MYK kuralları gereği yukarıda belirtilen evrakların tamamlanıp BELGETÜRK’e faks ve e-

mail yoluyla iletilmesinden en erken 6 gün sonra sınav açılmaktadır. Ancak açılmış olan 

sınavlara 3 gün öncesine kadar kayıt alınabilmektedir.  

Not 1: Yukardaki maddelerde belirtilen evrakların orijinalleri sınav günü sınava girecek personel tarafından 

BELGETÜRK’e teslim edilecektir. 

Not 2: İş güvenlik ekipmanlarını ortak kullanmak istemeyen adaylar sınava gelirken kendi şahsi Baret, İş 

Elbisesi, Eldiven, Çelik Burun Ayakkabı vb. getirebilirler. 

Not 3: Sınav yeri ve zamanı adayın Başvuru Formunda belirttiği cep telefonuna sınavdan en geç 1 gün 

önce SMS ile bildirilecektir. 

Not 4: 6 ay içinde kullanılmak kaydıyla, sınavda başarısız olan adayın, aynı sınava, bir sefere mahsus, 

ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır.  
 

BELGETÜRK Hesap No:   Vakıfbank Bostancı Şubesi  

IBAN: TR11 0001 5001 5800 7293 6310 19 

Tel: 0216 574 66 46          

Fax: 0216 574 66 47            

e-posta: info@belgeturk.com.tr 

http://www.belgeturk.com.tr/webimage/file/myk_dolu.pdf
http://www.belgeturk.com.tr/
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=kurulus_tarife&kurId=7046
mailto:info@belgeturk.com.tr



