
Doküman No : OZGUL-FR-17

Yayın No : 10.01.2017

Revizyon No : 01

Revizyon Tarihi : 19.10.2018

Uyruğu : Ev Tel :

Adı Soyadı : Cep Tel :

T.C No : e-Posta :

Doğum Tarihi : Eğitim Durumu :

Adresi :

Elden Ödeme (    ) Banka Havale / EFT (    )  (Not: Dekont Açıklamasına '' Ulusal Yeterlilik Adı, Adı Soyadı ve T.C. No'su  '' yazdırılacak)

Sınav ve Belge Ücretinin İşsizlik Fonundan Karşılanmasını İstiyorum (    ) İstemiyorum (    )

Varsa lütfen açıklayınız:

ÖZGÜL BELGELENDİRME
BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

BAŞVURU TALEBİ

ÖDEME BİLGİLERİ

Tekrar Başvuru

Belgelendirme Kuruluşu Adı

Ulusal Yeterlilik Adı

Çalıştığı İşyeri Adı:

Çalışmıyor  (   )Çalışıyor    (    )

İlk Belgelendirme

ÇALIŞMA DURUMUDAHA ÖNCE BELGE ALMIŞ İSE

BAŞVURU YAPILAN ULUSAL YETERLİLİK BİLGİLERİ

( A2 )

( B2 )

( A2 )

( A3 )

( B3 )

( B1 )

( A2 ) ( A3 )

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI/17UY0333-5/00

PERFORMANS SINAVI

Belgelendirilmek istediğiniz Ulusal Yeterliliğe ait Birim Kodunu işaretleyiniz.

( A1 )    ( B2 )    ( B3 )

( A1 )    ( A2 )    ( B1 )

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI/17UY0298-4/00

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU/17UY0299-5/00

ULUSAL YETERLİLK ADI / KODU-SEVİYESİ / REVİZYON NO TEORİK SINAV

EMLAK DANIŞMANI/17UY0332-4/00 ( A1 )    ( A2 )    ( A3 )

( A1 )    ( A2 )    ( A3 )

* Peşin Ödeme (    ) 
Ödemeyi yapan üçüncü kişi yada Kuruluşun İBAN numarası

TR __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __

Teminat Türü

Birim Birleştirme/ Ekleme Yeniden BelgelendirmeFarklı UY Başvurusu

NOT: YAZDIĞINIZ İBAN NUMARASI KENDİNİZE AİT DEĞİL İSE ÖDEME MÜMKÜN OLMAMAKTADIR)

Sınav ve Belgelendirme ücret iadesinin üçüncü kişi veya kuruluş adına yapılmasını istiyor iseniz bu bölümü doldurunuz.

TR __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETİNİN İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANMASI 
(Kapsama Dahil Meslekler İçin Doldurulur)

1. ÖDEME BİREYSEL OLARAK YAPILMIŞ İSE:

Sınav ve Belgelendirme ücret iadesinin kişisel hesabınıza yapılmasını istiyor iseniz bu bölümü doldurunuz

Bireysel İBAN No

2. ÖDEME ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURULUŞLARCA YAPILMIŞ İSE:

(Asgari 10'ar kişilik aday grupları için alınır)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olmak 

şartı ile)
*Teminat ile Ödeme (    ) 


EVET

HAYIR

Sınavlarda, sizin için özel önlem alınmasını gerektirecek özel bir durumunuz ve / veya fiziksel 

engeliniz var mı? 

(Okuma Yazma desteği, Yabancı dil desteği, özel sağlık durumu, özel protez desteği vb.)

ÖZEL DURUM BİLGİLERİ DURUMU

BELGE TESLİM ŞEKLİ

Elden

İletişim Adresime
Belge almaya hak kazanmanız durumunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ni teslim alma şeklini 

lütfen belirtiniz
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UYGUN    (     ) UYGUN DEĞİL    (     )

UYGUN    (     ) UYGUN DEĞİL    (     )

UYGUN    (     ) UYGUN DEĞİL    (     )

Başvuru Değerlendirme sonucu Başvuru Uygun Bulunmuştur (     ) Başvuru Uygun Değildir (     )

AÇIKLAMA (Başvurunun uygun bulunmama nedeni):

ADI SOYADI:

TARİH:

İMZA:

3.Her türlü belgelendirme süreçlerimi, sınav yeri, sınav saati, sınav sonuçları gibi sınavla ilgili her türlü duyuruyu, ÖZGÜL 

BELGELENDİRME' nin WEB adresinden takip edeceğimi, gerekli olması halinde posta, email, SMS gönderileceğini,

4.Ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, ÖZGÜL BELGELENDİRME’den geri talep 

etmeyeceğimi, Belge almaya hak kazandığım takdirde belge ücretini sınav ücretinden ayrıca ödeyeceğimi,

5.Sınav ortamının uygunsuz ve elverişsiz olması halinde ÖZGÜL BELGELENDİRME sınav yerini değiştirme hakkına haiz olduğunu,

1.Bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu; değişiklik olması halinde ÖZGÜL BELGELENDİRME' ye bildireceğimi, 

bilgilerimin yanlış olması veya değişiklikleri bildirmediğim için tarafıma ulaşılamamış ve bu nedenle planlanan sınavlara katılamamış 

isem, sınav hakkımı kullanmış sayılacağımı, Kimlik belgesiz sınava alınmayacağımı,

2.Sınav tarih ve saatinde sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde o sınava ait hakkımı kullanmış sayılacağımı ve bu durumda sınav 

ücretinin iade edilmeyeceğini

BAŞVURUYU DEĞERLENDİREN PLANLAMA YÖNETİCİSİNİN

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  VE ONAYLANMASI

BAŞVURU SAHİBİ 

14.ÖZGÜL BELGELENDİRME’nin belgelendirme süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini; tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılardan da 

Tarafsızlık Gizlilik ve Güvenlikle ilgili taahhüt alındığını,

15.Belgelendirildiğim takdirde, ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin gerekli görmesi halinde belgemi askıya alabileceğini, kapsamını 

daraltabileceğini, geri çağırabileceğini ve iptal edebileceğini,

16.Sınav öncesinde imzalayacağım Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesinin, Belge Kullanım Sözleşmesi bölümünün belge 

almaya hak kazandığım takdirde geçerli olacağını,

18.Sözlü ve yazılı olmak üzere, hertürlü bilgi isteme, itiraz, şikayet ve öneri hakkımın olduğunu,

BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.

17. Hiçbir zaman ÖZGÜL BELGELENDİRME'yi kötüleyici, faaliyetlerine zarar verici hareket ve eylemde bulunmayacağımı,

11.Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alındığını; bu kayıtların ve/veya vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve TURKAK' a iletileceğini; yasal zorunluluklar hariç başka hiçbir üçüncü sahış veya kuruluşa 

verilmeyeceğini,

12.ÖZGÜL BELGELENDİRME'nin bütün Politika, İlke, Prosedür, Talimat ve Sınav kurallarına uyacağımı; Tarafsızlığın Korunması 

Gizlilik ve Güvenlik Prosedürüne ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yönetmelik ve mevzuatlarına uygun davranacağımı; Sınavın 

güvenliği ve geçerliliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmayacağımı; hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı; iş sağlığı ve 

güvenliği kurallarına uyacağımı,

13.Gizliliği olan sınav bilgi ve materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı,

9.Sınavda başarısız olduğum birimlerden 1 yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden, Sınav ücreti İşsizlik Fonundan Karşılanıyorsa 2, 

karşılanmıyorsa 1 defa daha sınava girme; bir yıl içinde sınav açılmaz ise sınav ücretimi geri alma hakkımın olduğunu,

10.Girmiş olduğum sınavlar veya süreçleri, Karar Verici, Turkak veya MYK tarafından uygun bulunmaz ise, başarılı olmuş ve belgemi 

almış olsam bile sınavın iptal edileceğini; bu durumda, almış olduğum belgeyi ve varsa teşvik ücretlerini geri iade edeceğimi; iptal 

nedeniyle sınav ücretlerinin geri ödenmeyeceğini; iptal tarihinden itibaren 60 gün içinde tekrar sınav açılacağını; Sınav iptali şahsi tutum 

ve davranışım sebebiyle gerçekleşmiş ise bir sınav hakkımı kaybedeceğimi; 60 gün içinde sınav açılmaz ise sınav ücretimi geri alacağımı,

BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜDÜ

6.Engel durumum veya başka özel durumum olduğunda haber vereceğimi ve haber verdiğim takdirde özel tedbirler alınacağını, alınacak 

özel tedbirlerde bir masraf söz konusu ayrıca ödeyeceğimi, ödemediğim takdirde belge alamayacağımı,

7.Başarılı olduğum takdirde alacağım belgenin ÖZGÜL BELGELENDİRME'de elden teslim edileceğini, istemem halinde iletişim 

adresime Posta veya Kargo ile gönderileceğini,

8.Talep etmem halinde Birim Başarı Belgesi alma hakkımın olduğunu; Başka Belgelendirme Kuruluşlarından başarılı olduğum 

birimlerin Birim Başarı Belgellerini ibraz etmem halinde ÖZGÜL BELGELENDİRME' de değerlendirilmeye alınacağını,

Belgelendirme ve Belgelnin Kullanımı Sözleşmesi

NÜFUS Cüzdanı Fotokopisi

Ödeme Belgesi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:
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