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İlk Başvuru Birim Birleştirme Tekrar Başvuru Yeni Belge Başvurusu Yeniden Belgelendirme 

     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Belgelendirilmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz.  

 Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir. 

11UY0024-3/02 SIVACI YETERLİLİK BİRİMLERİ Sınav Türü Zorunluluk Seçim 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması  
Teorik  Zorunlu  

Performans Zorunlu  

A2: Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi  
Teorik  Zorunlu  

Performans Zorunlu  

B1: Makine ile Sıva Yapılması  
Teorik  Seçmeli  

Performans Seçmeli  

B2: Tesviye Betonu ve Şap Yapılması  
Teorik  Seçmeli  

Performans Seçmeli  

B3: Hazır Elemanların Yerleştirilmesi  
Teorik  Seçmeli  

Performans Seçmeli  

HEPSİ  

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ 

*Adı Soyadı    *Uyruğu:                      TC         Diğer     

*TC Kimlik No/Pasaport No  *Doğum Tarihi  

*İletişim Adresi 

 

*İl: 
*İlçe: 

 

*Cep Tel.  *Cinsiyet   Erkek        Kadın 

 *E-Posta  

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında geri ödenmesini 

istiyor musunuz? Bireysel teşvik geri ödemelei için IBAN bilgilerinin doldurulması zorunludur. 

                                                     Evet                                         Hayır      

 

Tek Nokta Teşvik Başvurusu:     Peşin                                        Teminat  

*IBAN NO:  TR                 

*Eğitim Durumu 

İlkokul  Ortaokul  Lise  Meslek Lisesi  Meslek Yüksek Okulu  

Lisans  Yüksek Lisans  Doktora  

ÇALIŞMA BİLGİLERİ 

Çalışma Bilgileri:  Çalışıyor                Çalışmıyor    

Çalıştığı İş Yeri  Adı:  

Teorik sınavda sınav uzmanlarının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz var mı? 

(okuma yazma, tercüman vb)varsa lütfen açıklayınız.                            

                                                                                                Evet                        Hayır                            

Herhangi bir fiziksel engeliniz var mı? Varsa  lütfen açıklayınız. 

                                                                                                Evet                        Hayır                            

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BİLGİLERİ 

Daha önce aldığınız Mesleki Yeterlilik Belgesi Var mı?      Evet                        Hayır         

Cevabınız Evet ise;      Yeterlilik Adı/Seviyesi                Belgeyi Veren Kuruluş 
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BELGE TESLİMAT BİLGİLERİ 

Belge almaya hak kazanmanız durumunda “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni teslim alma şeklini lütfen belirtiniz.   

Yukarıda yer alan irtibat adresine kargolanmasını istiyorum.  

Çalıştığım iş yerine kargolanmasını istiyorum.  

TÜRKİYE MYM merkezine gelerek elden teslim almak istiyorum.  

“BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜTÜ” BÖLÜMÜNÜ OKUYUP İMZALAMAYI UNUTMAYINIZ! 

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜTÜ 

 Başvuru sahibi, bu formda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. 

 Sınavlar, teorik, mülakat ve uygulama olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir.  Her birimden başarılı olma notu ilgili 

mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenmiş, sınav esnasında dağıtılan F.50 Aday 

Bilgilendirme Formlarında ve www.turkiyemym.org.tr adresinde yayınlanmıştır. 

 Başvuru sahibi www.turkiyemym.org.tr adresinde sınava ilişkin şartların yer aldığı sınav yönergelerindeki kuralları 

okuyup anlamak ve sınav esnasında okunan F.75 Genel Sınav Kurallarına uygulamakla mükelleftir. 

 Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve 

başarılı olması gerekmektedir. Adaylar sınav sonuçlarını www.turkiyemym.org.tr adresinde “Sınav Sonucu Sorgulama” 

bölümündeki ilgili alanları doldurarak öğrenebilir.  

 Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli 

sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, başvuru esnasında TÜRKİYE MYM’ye verdiğim her türlü bilginin yasal 

düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili TÜRKİYE 

MYM tarafından bilgilendirileceğimi, 

 MYK mevzuatında bulunan gerekliliklere uyacağımı, 

 İlk sınav hakkında başarısız olan adaylara mesleki yeterlilik sınavı açıldığında Türkiye MYM toplu SMS sistemi 

üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilerek sınava davet edilir. SMS ile katılım bilgisi teyidi istenen adaylar bu 

bildirime olumsuz dönüş yapmamasına rağmen sınava katılmaması halinde bir ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılarak 

sınavdan listesinden çıkarılmaz. Sınava girdiğim tarihten itibaren 1 yıl içinde ücretsiz sınav hakkımı kullanmak üzere 

TÜRKİYE MYM tarafından açılan sınav bildirimlerine cevap vermemem ve/veya bu sınavlara mazeretsiz olarak 

katılmamam halinde ücretsiz sınav hakkımın tükenmiş/yanmış sayılacağını, ücret iadesi talep hakkını kaybedeceğimi 

bildiğimi kabul ve beyan ederim.    

 TÜRKİYE MYM internet adresinde yer alan ve sınav öncesinde gözetmen tarafından okunan sınav şartlarını okudum, 

anladım. Belgelendirmeye kadar olan süreçlerde bu kurallara uyacağımı taahhüt ederim. 

 Forma yazdığım iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bunlarda bir değişiklik olması halinde Türkiye 

MYM’nin aday giriş sistemi üzerinden gerekli güncellemeyi yapacağımı yahut Türkiye MYM’ye ait               

turkiyemym@turkiyemym.org.tr adresine e-posta yoluyla değişiklikleri bildireceğimi, formda verdiğim bilgilerin doğru, 

güncel olmaması ve değişiklikleri bildirmediğim takdirde başvuru formunda bildirdiğim adres, telefon ve/veya e-posta 

adreslerime Türkiye MYM tarafından yapılacak her türlü bilgilendirmeyi öğrenmiş sayılacağımı bildiğimi, doğru ve 

güncel bilgi verme ve değişikliği bildirme yükümlülüğüm olduğunu bildiğimi, aksi durumların sorumluluğunun tümüyle 

bana ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih ....../....../20..... 

 

 

(Lütfen işbu başvuru formunu doldurup Türkiye MYM’ye ibraz etmeden önce, altta yer alan aydınlatma 

metnini ve www.turkiyemym.org.tr web adresinde sunulmuş olan detaylı aydınlatma metnini okuyunuz.) 
 

                                                            BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI             

 

 

 

 

 

 

http://www.turkiyemym.org.tr/
http://www.turkiyemym.org.tr/
http://www.turkiyemym.org.tr/
mailto:turkiyemym@turkiyemym.org.tr
http://www.turkiyemym.org.tr/
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

 Türkiye MYM veri sorumlusu sıfatıyla bu belgede yer alan kimlik ve mesleki deneyim bilgilerini Mesleki Yeterlilik Kurumu 

mevzuatı ve 17024 Kalite Yönetim Sistemi kuralları gereği,  belge düzenleyebilmek ve denetim yapan ilgili kurumlara ibraz 

edebilmek amacıyla; adayların IBAN numaralarını, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaları halinde sınav ücretini 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında geri ödemek amacıyla; iletişim bilgilerini sınav sonrası işlemleri takip etmek 

ve adayı bilgilendirebilmek için adayla iletişim kurmak amacıyla; adayların sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir 

sağlık sorunu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin bilgileri, teorik sınavlarda adayların sınav uzmanlarının desteğine 

ihtiyaç duymaları halinde gerekli desteğin sunulabilmesi amacıyla; kan gruplarına ilişkin bilgileri, sadece uygulamaları 

sınavlarda can güvenliği açısından gerekmesi durumunda gerekli desteğin sunulabilmesi amacıyla ve tüm bu bilgileri Türkiye 

MYM’nin Türkak Personel Belgelendirme Kuruluşu ve MYK Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak hukuki 

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle talep etmektedir.   Türkiye MYM bahsi geçen kişisel verileri 

kaydetmekte, kanuni yükümlülükleri uyarınca 10 yıl süre ile saklamaktadır. 

 Türkiye MYM, mesleki yeterlilik mevzuatı ve kalite sistemi gereği, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların 

güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek amacıyla ve 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı 

kamera kaydı görüntülerini elde etmekte ve bu görüntü kayıtlarını 13 ay süresince saklamaktadır. TÜRKİYE MYM tüm bu 

verilerin muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve belirtilen sürelerin sonunda bu verileri imha etmektedir. 

 Türkiye MYM, adaylara ait iletişim bilgilerini, toplu sms aldığı firmalarla, finansal bilgileri ve kimlik bilgilerini 

faturalandırma için dışarıdan hizmet almakta olduğu mali müşavirle, kimlik ve adres bilgilerini mesleki yeterlilik belgelerini 

göndermek üzere kurye/kargo şirketleri ile ve denetim için talep edilen bilgileri resmi denetim kurumlarıyla paylaşmaktadır. 

 Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak daha detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi incelemek ve 6698 sayılı 

Kanunun 11.maddesinde kapsamında sahip olduğunuz haklar çerçevesinde detaylı bilgi almak üzere www.turkiyemym.org.tr 

adresini ziyaret edebilir, bu adresteki başvuru formunun veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe uygun olarak hazırlanmış dilekçenizin imzalı bir nüshasını Şehit 

Mustafa Doğan Caddesi 719’uncu sokak No:3 Yıldızevler Mahallesi Yıldız-Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici 

belgeler ile bizzat elden veya turkiyemym@turkiyemym.org.tr iletişim kanalıyla iletebilir veya KVK mevzuatında belirtilen 

diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Türkiye MYM’nin talep ettiği sınavda uzman desteğini gerektirecek özel bir sağlık sorunum ve/veya fiziksel engelim olup 

olmadığına ilişkin sağlık bilgilerimin ve uygulamalı sınavlarda can güvenliği açısından gerekmesi durumunda talep 

edebileceği kan grubu bilgimin, 6698 sayılı kanun uyarınca özel nitelikli kişisel veri olduğu konusunda bilgilendirildiğimi ve 

bu verilerin Türkiye MYM tarafından işlenmesine ve gerektiğinde aktarılmasına onay verdiğimi/rıza gösterdiğimi kabul ve 

beyan ederim.  

Ad Soyad:_______________        İmza:_________________ 

Mesleki yeterlilik belgemin yenilenme zamanı geldiğinde Türkiye MYM’nin bildirdiğim iletişim adresleri aracılığıyla benimle 

iletişime geçerek beni bilgilendirmesini istiyorum. 

Evet                        Hayır                            

Tek Nokta Başvurusu Yapan Adaylar İçin 

Türkiye MYM’nin çalışmakta olduğum firma ile yapmış olduğu Tek Nokta Başvuru Sözleşmesi uyarınca sınav sonuçlarımı 

çalışmakta olduğum firmaya iletmesini onaylıyorum.  

Evet                        Hayır                            

 

 

http://www.turkiyemym.org.tr/
mailto:turkiyemym@turkiyemym.org.tr
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TÜRKİYE MYM’NİN TAAHHÜDÜ 

 TÜRKİYE MYM belirlenen sınav yeri ve saatini www.turkiyemym.org.tr adresinde ilan eder. 

 İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Ancak, belirtilen saatten önce 

Gözetmene-Değerlendiriciye bilgi verilmesi ve sınava katılmayacak adayın merkeze bildirilmesi durumunda sınavdan bir saat 

öncesine kadar aday listelerden çıkartılabilir ve/veya yeni aday eklenebilir. Aday sınava gelememe gerekçesini raporlayabildiği 

durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb.), İşletme Müdürü ve/veya Genel Müdür’ün değerlendirmelerinin ardından, ilk 

sınav hakkını bir sonraki sınavda kullanabilir. Bu durumlar dışında bildirim yapılmamış ise ücret iadesi yapılmaz. 

 Adaya teşvik kapsamında, başarısız olduğu birimden 1 yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden iki defa sınava girme hakkı 

verilir. Başarısız olan adaylar yazılım üzerinden sınav tarihlerini takip ederek ilgili sınavlara başvuru yapmaktan sorumludur. 

 Sınav sonuçları en geç 10 gün içinde www.turkiyemym.org.tr adresinden “ Sınav Sonucu Sorgulama “ bölümünde ilan edilir. 

 Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde sınavlar iptal edilebilir ve iptal edilen 

sınavların yeniden TÜRKİYE MYM tarafından organize edilerek adaylara SMS sistemi üzerinden bilgilendirme mesajı 

gönderilerek yeniden sınava davet edilir.  

 Belgelendirme sürecine ve/veya sınav sonuçlarına ilişkin itiraz/şikayetler, Sınav Sonucunun web sitesinde yayınlanmasını 

takiben 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilmektedir. Gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak itirazlar TÜRKİYE MYM’nin 

internet sitesinden (www.turkiyemym.org.tr), edinilecek F.19 İtiraz / Şikâyet Formu doldurularak yapılabilir. İtirazlar aynı 

zamanda TÜRKİYE MYM mail adresine yazılı olarak da iletilebilir.   

 

 

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM BAŞVURUYU ALAN TÜRKİYE MYM PERSONELİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR!                                            

                                         KAYIT TARİHİ: 

                                               KAYIT NUMARASI: 

Başvuruda Gerekli Evraklar VAR YOK 

Başvuru Ödeme Durumu                       Teminat Mektubu               Peşin Ödeme Dekontu      

Nüfus cüzdanı fotokopisi   

 EVET HAYIR 

TÜRKİYE MYM talep edilen belgeyi verebilir mi?   

Başvuru sahibi sınav şartları hakkında bilgili mi?   

Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?   

Başvuru, çıkar çatışmaları açısından uygun mu?   

İlk Başvuru Birim Birleştirme Tekrar Başvuru Yeni Belge Başvurusu Yeniden Belgelendirme 

     

 

 

BAŞVURU ONAYI: 

Kabul; başvuru uygun bulunmuştur. 

 

Adı-Soyadı / Tarih / İmza 

Ret; başvuru uygun bulunmamıştır.  

 

 
 
 

 

http://www.turkiyemym.org.tr/

