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Adı Soyadı:  Kimlik No:  Başvuru No:  

Doğum Tarihi: _ _  / _ _ /_ _ _ _ Telefon No:  05_ _ /_ _ _ /_ _ /_ _ E Posta:  

Cinsiyeti: ◻Bayan      ◻Bay Uyruk: ◻T.C.     ◻Diğer İlçe/İl:  

Adres: 
 

Eğitim Durumu: 
◻Okur Yazar Değil ◻Okur Yazar ◻İlkokul ◻Ortaokul ◻Genel Lise 
◻Meslek Lisesi ◻Ön Lisans ◻Lisans ◻Yüksek Lisans ◻Doktora 

Çalışma Durumu: ◻Çalışıyor ◻Çalışmıyor ◻Staj Yapıyor Başvuru Tipi: ◻Bireysel ◻Tek Nokta ◻Teminat 

Banka Iban No: TR _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ Hesap Sahibi:  

 
  KONTROL SORULARI: (Lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz.) 

Uygulanabilir olduğunda teşvik ya da hibeden yararlanmak istiyor musunuz? ◻Evet ◻Hayır 
MYK sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan (Devlet Teşviki) karşılanması desteğinden daha önce faydalandınız mı? 
(Eğer Devlet Teşvikinden daha önce yararlandıysanız bir daha yararlanamazsınız!) ◻Evet ◻Hayır 
Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanızı engel (Sağlık problemi vb.) var mı? (Belirtiniz) ◻Evet ◻Hayır 
Engeliniz varsa sınavda ihtiyaç duyacağınız özel taleplerinizi belirtiniz: (Örneğin: tercüman, okuma yardımı, tekerlekli sandalye vb.)   
Son İki Yıl İçerisinde SAYEM’den herhangi bir eğitim aldınız mı? ◻Evet ◻Hayır 

 
  AŞAĞIDAN BAŞVURU TİPİNİZİ SEÇİNİZ: (Lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz.)  

◻ İlk Başvuru 
(Seçmeli birim seçiniz) 

◻ Bölüm Bazında Başvuru 
(Bölüm seçiniz) 

◻ Birim Birleştirme 
(Birim seçiniz) 

◻ Belge Yenileme 
(Yenileme seçiniz) 

 Zorunlu birimler: 
 ◻A1   
Seçmeli birimler: 
 ◻B1 ◻B2 

◻A1/T1 ◻A1 
◻Dosya İnceleme 

 
 

◻Belge Yenileme Sınavı 

◻B1/T1 ◻B1/P1 ◻B1 

◻B2/T1 ◻B2/P1 ◻B2 

  
-Başvuru onayına müteakip iki ay içerisinde sınavınız gerçekleştirilecektir. SAYEM, webde ilan ettiği minimum başvuru sayısının altında kalan durumlarda 
sınavı iptal etme hakkını saklı tutar. Gerçekleşen sınavın belge kararı 10 gün içinde tarafınıza bildirilir. 
-Bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Verdiğim kişisel bilgilerimin değişmesi durumunda bu değişiklikleri SAYEM’e 3 gün içerisinde 
bildireceğimi, 
-Sınavdan önce SAYEM ile adaylık süreci ve belgeli personel durumunuzu kapsayacak şekilde F701.02 Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi yapılacağını 
bildiğimi, 
-Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını, sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını, görüntülerimin ve kişisel bilgilerimin 
istenildiğinde ilgili makamlara iletileceğini onayladığımı, bunun dışında görüntülerimin ve kişisel bilgilerimin iznim olmadan kullanılmayacağını, 
-SAYEM’e ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına 
katılmayacağımı, 
-Sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı, 
-Sınavlarda kendim ve diğer adayları tehlikeye atacak biçimde İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymadığım durumda sınavımın durdurulacağını, başarısız 
sayılacağımı, 
-Sınav öncesinde veya sınav esnasında veya sınav sonrasında sınav kurallarına uymadığım veya sınav düzenini bozduğum veya sınav değerlendiricilerine 
görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi, 
-Belgelendirme sürecindeki; sınav, inceleme ve bunun gibi bazı hizmetlerde taşeron kullanılmasına onay verdiğimi, 
-Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili SAYEM tarafından SMS gönderilmesine onay verdiğimi, 
-Belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda SAYEM itiraz komisyonunun nihai karar olduğunu, alacağım belgenin sahibinin SAYEM olduğunu, 
-Sınav ve belge ücretlerini ödeyeceğimi, teşvik ve hibe kapsamındaki işlerde belge aldığımda, tarafıma yapılacak geri iade tutarının “Devletin belirlediği 
üst limite” kadar olabileceğini bildiğimi, 
-MYK belgesi almaya hak kazandığım takdirde MYK belge ücretini ayrıca ödeyeceğimi, 
-Başvurum onaylandıktan sonra, sınav ücretinin iade edilmeyeceğini, 
-Ücretsiz 2. ve (teşvik kapsamında) 3. Sınav haklarımı kullanabilmem için işbu F901.01 Başvuru Formu ile ve ilk sınav tarihinden itibaren 10 
ay içerisinde SAYEM’e yazılı başvurmam gerektiğini bildiğimi kabul ve taahhüt ederim. 
Tarih: _ _ / _ _ / _ _ _ _    Ad Soyad:      İmza: 

‘MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 15UY0236-3 ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ SEVİYE 3’ BAŞVURU FORMU 
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(BU SAYFAYI YUKARIDAKİ SAYFANIN ARKASINA YAZDIRINIZ) 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(Bu bölüm Personel Belgelendirme Birimi doldurulacaktır) 

◻ Başvuru kabul edilmiştir.  
 ◻ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

İnceleme Tarihi: ◻ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (aday tarafından ıslak imzalı) 
_ _ /_ _ /20 _ _ ◻ En az 2 yıl Çalıştığına Dair Resmi Kayıt 

  (Belge Yenileme/Dosya İnceleme Başvurusu için geçerlidir.) 
 ◻ Ödeme Belgesi (Dekont vb) 
   
Varsa özel durum için planlanan faaliyet: 
 Onay Tarihi: _ _ /_ _  / _ _ _ _ 

 

 
ONAY 

Personel Belgelendirme Sekreterliği 
 

◻ Başvuru reddedilmiştir.  
Gerekçesi: 
 Onay Tarihi: _ _ /_ _  / _ _ _ _ 

 

 
ONAY 

Personel Belgelendirme Sekreterliği 
 

 

‘MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 15UY0237-3 ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ SEVİYE 3’ BAŞVURU FORMU 


