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BAŞVURU TÜRÜNÜ İŞARETLEYİNİZ  

□ İlk Başvuru                                 □ Birim Birleştirme                               □ Yeniden Belgelendirme   

 

 
Çalışıyor iseniz çalıştığınız firmanın adı ve iş 
tecrübe (yıl) 

 

 
Fiziksel bir engeliniz var mı?                  Evet             Hayır                     Cevabınız evet ise lütfen fiziksel engelinizi açıklayınız: 
 
Okuma yazma biliyor musunuz?           Evet             Hayır 
 

 

 
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında geri ödenmesini istiyor 
musunuz?             
    
       Evet              Hayır                      
 
Cevabınız “Evet” ise lütfen IBAN NO bölümünü eksiksiz olarak doldurunuz. 
 
 

IBAN NO:        TR _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ 
  

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI 
 

 İş bu başvuru formunun başvuru sahibi tarafından imzalanmış hali 
 Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C vatandaşı olmayan adaylar için geçerli pasaportunun kişisel bilgilerini gösteren sayfaları 
 Ödeme Belgesi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI                                   T.C. KİMLİK NO  

DOĞUM TARİHİ/YERİ/VARSA 
SGK NO 

 

CİNSİYETİ ERKEK                        KADIN  

İKAMET ADRESİ  

EV TELEFONU  
(YOK İSE ULAŞILABİLECEK 
BAŞKA BİR SABİT NUMARA 
BELİRTİN) 

 
Cep 
Tel. 

 Faks    E-Posta 

SINAV BAŞVURUSUNDA BULUNULAN ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİNİ İŞARETLEYİNİZ 
(T: Teorik Sınav  – M : Mülakat Sınavı -  P: Performans Sınavı) 

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması                                                     T       P  

A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi                                         T      M        P    

A1-A2 Birimleri zorunlu birimlerdir. İlk defa sınava girecek adaylar tümünü seçmek zorundadır.            HEPSİ  
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BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI 
- Aday, bu formda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. 
 
- Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde internet sitesinden duyurulan 
tarihlerde gerçekleştirilir. 
 
- Sınav yeri ve saati; belirlenen sınav tarihinden 1 (bir) hafta önce www.avrasyamym.com.tr adresinde ilan edilir. 
 
- İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz.  
 
- Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez. 
 
- Sınavlar, teorik, performans ve yeterlilikte mevcutsa mülakat şeklinde gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı 
ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. 
 
- Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve ilgili seçmeli birimlerden sınava 
girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.  
 
- Sınav sonuçları sınavdan sonra 2 (iki) hafta içinde www.avrasyamym.com.tr adresinden ilan edilmektedir. Sınavlara ilişkin 
bilgiler www.avrasyamym.com.tr sitesinde açıklanmıştır. Adayların sınav öncesi bu bölümleri okuması beklenir.  
 
- Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, hiçbir kişi/kuruluşlar ile paylaşılmaz.  
 
- 1 yıl içerisinde kullanılmak kaydıyla sınavlarda başarısız olan adayın, aynı sınava, Devlet teşviğinden yararlanıyorsa 2 
tekrar sınav, Devlet teşviğinden yararlanmıyorsa 1 tekrar sınav hakkı bulunmaktadır.  
 
- Mücbir sebeplerden (ölüm, tutukluluk, deprem sel vb.) kaynaklanan durumlar haricinde, bildirilmiş olan sınav tarihinde ve 
saatinde sınava katılmayan aday sınava katılmış ve başarısız olmuş sayılacaktır. Mücbir sebeplerden sınava katılamamış olan 
adayın, durumunu belgelendirerek kanıtlaması gerekmektedir.Durumunu kanıtlamış adayların sınava girme hakkı saklı 
kalacaktır. 
 
- AVRASYA MYM’nin sınav gerçekleştirme girişimlerine 2 ay süreyle cevap vermeyen, bu süre içerisinde gerekli 
hazırlıkları tamamlayarak sınavlara iştirak etmeyen adayların başvuru bedelleri iade edilmeyecektir.  
 
www.avrasyamym.com.tr internet adresinde yer alan sınav şartlarını okudum, anladım. Belgelendirmeye kadar olan 
süreçlere uyacağımı taahhüt ederim. 
 
                         Adayın İmzası                       …/…/20…               
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aşağıdaki bölüm başvuruyu alan AVRASYA MYM personeli tarafından doldurulacaktır. 
Başvuruda Gerekli Evraklar VAR YOK 

Başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi   

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya geçerli pasaport fotokopisi   

  

EVET 

 

HAYIR 

AVRASYA MYM talep edilen belgeyi verebilir mi?   

□ İlk Başvuru                                                □  Birim Birleştirme                         □ Yeniden Belgelendirme             

 

□ KABUL                                                                                                                                                                       

□RED (AÇIKLAMA)                                                                                          

                                                                                                      PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ               İmza               Tarih 

 

Başvuru No: 


