
 

BELGELENDİRME BAŞVURU 
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Doküman No: BİİF-005 

İlk Yayın Tarihi: 11/10/2019 

Revizyon Tarihi: 25/09/2021 

Revizyon No: 10 
 

 Bu doküman Bİİ Belgelendirme tarafından hazırlanmış olup, Bİİ Belgelendirme’ den yazılı 

izin alınmadan alıntı yapılamaz, herhangi bir şekilde çoğaltılarak dağıtımı gerçekleştirilemez. 1/3 

 

ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ 

Adı Soyadı   HES Kodu  

Doğum Tarihi  Uyruğu  T.C. / Yabancı Kimlik No  

Cinsiyet O Kadın O Erkek E-Posta  Cep Telefonu  

Adres   Eğitim Durumu  

Başvuru Türü O İlk Başvuru  O Birim Ekleme  O Belge Yenileme  O Sınav Tekrarı  Başvuru No  

Sınav merkezinden eğitim aldınız mı? (Aldıysanız Öğretmenin Adını Soyadını Yazınız.) O Hayır  O Evet (……..…….….) 

Daha önce sınava katıldınız mı? (Katıldıysanız geçerlilik süresi devam eden birimleri yazınız) O Hayır  O Evet (……….….) 

Fiziksel engeliniz/ özel ihtiyacınız var mı? (Varsa Açıklayınız.) O Hayır    O Evet (………………………….....) 

HİBE- Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Desteği TEŞVİK - İşsizlik Sigortası Fonu 

Sınav ücretinin HİBE- Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II 

Desteğinden karşılanması desteğinden yararlanmak istiyor 

musunuz?  O Evet  O Hayır 

Sınav ve Belge ücretinin TEŞVİK- İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istiyor 

musunuz?  O Evet  O Hayır 

Teşvikten/Hibeden yararlanma şekliniz nedir?                                                                                                                                     O Bireysel O Tek Nokta(FORM .NO) Toplam Ücret  

IBAN No: (Tek Nokta Seçili İse Doldurulmayacaktır.) TR_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  
 

ADAYIN İŞ BİLGİLERİ 

İş Tecrübesi (Yıl)         Görevi  İşyeri Adı  Çalışma Süresi   

İşyeri Adresi  Belgenin Kargo Yapılacağı Adres O İş Adresi  O Ev Adresi 
  

Sektör Ulusal Yeterlilik Kodu 
A1 A2 A3 

(T1) (T1) (P1) (T1) (P1) 
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(19UY0390-3)  

Motosikletli Kurye Rev.00 
O O O   

(17UY0328-3)  

Servis Aracı Şoförü Rev.00 
O O O   

(17UY0326-3) 

Kamyon Şoförü Rev.00 
O O O   

(17UY0330-3) 

Taksi Şoförü Rev.00 
O O O   

A
ğ

a
ç 

İş
le

ri
, 

K
â

ğ
ıt

 v
e 

K
â

ğ
ıt

 

Ü
rü

n
le

ri
 (17UY0301-3)  

Ahşap Mobilya İmalatçısı Rev.00 
O O O O O 

(17UY0301-4)  

Ahşap Mobilya İmalatçısı Rev.00 
O O O O O 
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 (12UY0075-3) 

Elektrik Pano Montajcısı Rev.02 
O O O   

(15UY0241-3)  

Elektrik Tesisatçısı Rev.00 
O O O   

** Teorik: “T1”, Performans: “P1” olarak verilmiştir. 
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ADAYIN ONAYI VE TAAHHÜDÜ 

*Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu, verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik 

olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde Bİİ Belgelendirme’ ye bildireceğimi,* Verdiğim kişisel bilgilerimin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu ve Adli Kurum ve Kuruluşlar hariç üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını,* 

Gizliliği olan sınav materyallerini, katılacağım sınavların soruları ve cevaplarını yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde  üçüncü 
şahıslarla paylaşmayacağımı, paylaştığım takdirde Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Kuruluşu’nun konuya ilişkin yasal işlem başlatma 
hakkının olduğunu kabul ettiğimi, * Hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, bireysel veya toplu olarak kopya çekmeyeceğime 

ve kopya çektirilmesine imkân sağlamayacağıma, başka bir adayın yerine sınava girmeyeceğime ve kendi yerime bir başkasının 
sınava girmesini sağlamayacağıma* Belgeye hak kazanmama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan bilgi veya kayıt 
sunmayacağıma,* Kendi kişisel koruyucularımı ve çalışma kıyafetlerimi giymek istersem getirebileceğimi,* Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum, bu 
nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı, herhangi bir kaza ve yaralanma durumunda 

Değerlendiricinin talimatlarına uyulması gerektiğini,* Belge almaya hak kazandığımda belgenin ''Belge Kullanım Sözleşmesi''ni 
onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini, belgemin ücretini ödeyeceğim kargo yolu ile beyanda bulunduğum adrese 
yollanacağını,* Sınavlar esnasında gerçekleşen iç/dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar kapsamında sınavımın iptal 

edilebileceğini,* Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını ve bu kamera kayıtlarının Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu ve Adli Kurumlar hariç üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını,*Sınav yerini, saatini 
Bİİ Belgelendirme tarafından cep telefonuma gönderilen SMS ile ve/veya sekretarya tarafından aranarak öğreneceğimi, ilan 

edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde kimliğim ile birlikte hazır bulunacağımı, ilan edilmiş sınav saatinde ve sınav yerinde hazır 
bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav 

ücretinin iade edilmeyeceğini,* Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci 
defa sınava girme hakkımın olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için 

ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha sınav imkânımın olduğunu,*Başvurumdan 
itibaren belgemi alana kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi 
dâhil, her ne sebeple olursa olsun, Bİİ Belgelendirme’ den geri talep etmeyeceğimi,*Bİİ Belgelendirme’ ye ait belgelendirme 

prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun 
davranacağımı,* İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını Bİİ Belgelendirmeye ulaştırdığım takdirde işleme 
konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı,* Başvuru aşamasında makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarımın yerine getirilmesine 

dair talebimi beyan etme imkânımın olduğunu, sınava katılmamam durumunda sınav saatinden en az 48 saat önce Bİİ 
Belgelendirmeyi arama, mesaj ve/ veya mail yoluyla bilgilendireceğimi, aksi takdirde 1 sınav hakkımı kaybedeceğimi,* Adayın 

Onayı ve Taahhüdünün bir nüshasını taraflarca imzalı şekilde teslim aldığımı,* Bİİ Belgelendirme’ nin Kişisel Verilerin Korunması 
Aydınlatma Metni’ ni ve Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu www.bii.com.tr web sitesinde yayımlandığını, Kişisel Veri Sahibi 
olarak, haklarıma ilişkin taleplerimi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirterek Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma 

Metninde belirlenen yöntemlerle Bİİ Belgelendirmeye iletmem durumunda Bİİ Belgelendirmenin; talebimin niteliğine göre talebimi 
en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını,* Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmadığına ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede 
kendime COVİD-19 Yeni Tip Koronavirüs teşhisi konulması halinde Bİİ Belgelendirme’ ye bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın 

hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı, MYK belge masraf karşılığının Hibe Programı kapsamında karşılanmayacağını, bu 
konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildiğimi, Hibe Programından yararlanma konusunda başvurumdaki sıra 

numarasının esas alınacağını bildiğimi ve başvurumun AB hibesinden yararlanma konusunda kazanılmış hak doğurmayacağını 
bildiğimi, fon kullanımına yönelik belirlenen esasların gerekli hallerde MYK tarafından 
Değiştirilebileceğini, MYK Portal’da Doğrudan Hibe sistemine girilerek ücret iadesi talebi oluşturulmamış başvuruların kabul 

edileceği veya sınavların ücretinin ödeneceği hiç bir tarafa garanti edilmediğini, Doğrudan Hibe-II kapsamında sağlanacak 
destekten sadece bir kez yararlanabileceğim,yukarıdaki şartların yerine getirilmediği takdirde Bİİ Belgelendirme’ nin hiçbir 
sorumluluğu kabul etmediğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Tarafıma tebliğ edilen, okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan 

ettiğim Aydınlatma Metni ile iş bu açık rıza beyanı kapsamında; Yukarıda yer alan kişisel verilerimin aramızdaki ilişki kapsamında 
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A.Ş. kuruluşu 

tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki esaslar çerçevesinde kişisel verilerimin toplanmasına, 
kaydedilmesine ve saklanmasına rıza veriyorum. Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum. 

ADAY Bİİ BELGELENDİRME 

Adı Soyadı  Adı Soyadı  

İmza  İmza  

Tarih  Tarih  
 

 

 

http://www.bii.com.tr/
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BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI  

(Bu alan Bİİ Belgelendirme tarafından doldurulacaktır.) Evet Hayır 

Sınav merkezi, talep edilen belgeyi verebilir mi?     
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  Kimlik fotokopisi var mı?     

  Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge var mı?  

          (Sürücü Belgesi) (Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektöründe Gerekli)  
    

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ 

 SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi var mı? 
 

 

 Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu” var mı? 
 

 

 Adli Sicil Kaydı var mı? (Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel 

istismarı” başlıklı 103.,“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., 
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya 

bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. 

Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmalıdır.) 

 
 

KAMYON ŞOFÖRÜ 

 SRC 4 mesleki yeterlilik belgesi var mı? 
 

 

 Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu” var mı? 
 

 

 Adli Sicil Kaydı var mı? (Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti 

bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.) 
 

 

TAKSİ ŞOFÖRÜ 

 Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu” var mı?     

 Adli Sicil Kaydı var mı? (Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel 

istismarı” başlıklı 103.,“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., 

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya 

bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. 

Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmalıdır.) 

  

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip var mı?     

Islak imzalı başvuru formu dolduruldu mu?     

Adayın başvurusu uygun mu?     

BAŞVURUYU ALAN BAŞVURUYU ONAYLAYAN 

Adı Soyadı   Adı Soyadı   

Tarih   Tarih   

İmza   İmza   

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 

Hesap Adı Banka Adı Şube Kodu Şube Adı Hesap No IBAN 

 Bİİ YAZILIM VE 

BELGELENDİRME 

ANONİM ŞİRKETİ 

 GARANTİ 461  
ÇETİN 

EMEÇ  
6292926   TR87 0006 2000 4610 0006 2929 26 

 


