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ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ 

Uyruğu  
T.C.      K.K.T.C.  

Diğer*   
T.C Kimlik No: 

           

Adı ve Soyadı:  Pasaport No*:      

 

     

Baba Adı:  Doğum Tarihi: 

 
  

Anne Adı:  
Nüfusa Kayıtlı 
olduğu il/ilçe 

 

Cinsiyeti: E             K  
Eğitim 
Durumu 

 

İrtibat Adresi:  

Tel. Ev 
 

Tel. İş 
 

GSM 
 

e-posta 
 

Çalışıyor                                   Çalışmıyor                                                            Toplam iş tecrübesi (yıl):    

*T.C ve K.K.T.C vatandaşı olmayanlar pasaport numarasını yazacaktır. 

Taksi Şoförü, Minibüs Şoförü, Servis Şoförü, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü sınav ve belgelendirme 
süreçlerinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu (ek madde-3) kapsamında devlet teşviki bulunmamaktadır.  

Başvuru Sahibi İBAN NO:  
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 Ulusal Yeterlilik 
Kodu / Rev. No: 

Program Tanımı 
Zorunlu 
Seçimli 

Sınav Türü  

1 

 

17UY0328-3 

Rev.No: 00 

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ (Seviye 3) 

• A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve 
Kalite 

Zorunlu 

 
T1 

 
---- 

 
 

• A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci / Personel 
Ulaşımı 

 
T1  
 
 

 
P1  

 
 

2 

 
17UY0327-3 

 
Rev.No: 00 

MİNİBÜSŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) 

• A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve 
Kalite  

Zorunlu 

T1  ---  

• A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı 
 
T1  

 
P1  

 
 

3 

 
17UY0329-3 

 
Rev.No: 00 

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA (SEVİYE 3) 

• A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve 
Kalite  

Zorunlu 

T1  ---  

• A2 Sefere Hazırlık ve Otobüs Sefer 
Yapılması 

 
T1  

 
P1  

 
 

4 

 
17UY0330-3 

 
Rev.No: 00 

TAKSİ ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) 

• A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve 
Kalite  

Zorunlu 

T1  ---  

• A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı 
 
T1  

 
P1  

 
 

 

 
YETERLİLİK SEÇİMİ BAŞVURU BİLGİLERİ 

 Belgelendirilmek istediğiniz yeterliliğe ait ek dokümanları isteyerek yeterlilik birimlerini işaretleyiniz. 
Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması 

gereklidir. 
 

 

Sağlık probleminiz (görme, işitme, fiziksel engeller vb.) var mı? Varsa belirtiniz: Evet   

Hayır    

Sınav süresince makul sınırlar içerisinde kalmak şartı ile karşılanmasını istediğiniz özel 
durumunuz (okuma yazma yetersizliği, dil yetersizliği vb.) var mı? Evet ise açıklayınız: 

Evet  

Hayır   

Çevirmen talebiniz var mı? 
Not: Çevirmen talep etmeniz halinde size bir çevirmen atanacak ve ücret tarafınıza 
yansıtılacaktır. 

Evet  

Hayır   
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AHHÜDÜ 
* Yeni tip koronavirüs ile alınacak tedbirler kapsamında; herhangi bir kronik rahatsızlığımın 
olmadığına ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede şahsıma koronavirüs teşhisi konulması halinde 
MASFED MYM’ ye bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı 
beyan ederim. 
 
 

 

• Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.  Bu 

formdaki iletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda MASFED MYM’ye değişiklikleri 

bildireceğimi bildirmediğim takdirde bana ulaşılamaması durumunda sorumluluğun bana ait 

olduğunu, formda yer alan iletişim bilgilerine (tel, e-mail, adres vb.) yapılan tüm bildirimlerin 

şahsıma yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim.  

• MASFED MYM gönderilmesi istenen şahsıma ait kayıtların, korunması gereken kişisel 

verilerin başında yer aldığını, rızam olmaksızın bu bilgilerimin, sınav hizmetleri dışında 

Masfed MYM personeli dışında kalan kişi ve kurumlara verilmesinin özel hayatımın 

gizliliğinin korunması hakkıma müdahale olduğunu biliyorum. 

Anayasa’nın 20. Maddesinde;  herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 

isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, 

herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu…kişisel 

verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceğinin yer 

aldığı hatırlatıldı.. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

”hükümlerinin bulunduğu bana aktarıldı. 

MASFED MYM olarak veri kaydı oluşturacağını, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, iş ve 

ev adresi ve cep telefonu vb. bilgilerimin MYK, TÜRKAK ve TAİLORMADE BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. sınav kayıtları oluşturulmasında 

kullanılacağını  belirttiği ve bu bilgilerin toplanması için şahsımın rıza göstermesini aramadığı 

tarafıma bildirmiştir. 

Bütün bu bilgiler ışığında sınav hizmetleri kapsamında tarafımdan aktarılan kişisel bilgilerin 

MYK, TÜRKAK VE TAİLORMADE BİLİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ.’ye aktarılmasına onay veriyorum. 

• Başvurudan itibaren belge alıncaya veya belgem yenileninceye kadar sınav ve belgelendirme 

sürecine dair tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, 

sınavlardaki başarısızlık sebebi dâhil, her ne sebeple olursa olsun, MASFED MYM’ den geri 

talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. 

• MASFED MYM, aday başvurusundan sonra en geç 2 ay içerisinde sınav açmakla sorumlu 

olup, sınav ve belgelendirme süreçlerinin en az 1 ay sürdüğü konusunda bilgi sahibi olduğumu; 

bu süreçte adıma açılan sınavlarda sınav tarihi ve yerini kabul etmediğim, erteleme isteğinde 

bulunduğum ve bana ulaşılamadığı (aday tarafından; sınav bilgilendirmesi için kuruluş olarak 

aranan telefonların açılmaması, gönderilen SMS’lerin dikkate alınmaması, aday başvuru 

formunda hatalı iletişim telefon numarası yazılması) takdirde sürelerin gecikmesi ile ilgili 

sorumluluğun bana ait olduğu kabul ediyorum. 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf 

2.Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu 

3.MASFED MYM tarafından hazırlanan ve aday tarafından imzalanmış Belge Kullanım Sözleşmesi 

4.Banka dekontu (Banka dekontu açıklama kısmına “Adı-Soyadı, TC. No, il, girmek istediğiniz yeterlilik adını yazdırınız. 
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• Girdiğim sınavlarda hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı taahhüt ederim. 

• İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını MASFED MYM’ ye ulaştırdığım takdirde 

işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve ayrıca belge almaya hak kazansam bile 

ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 

• Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla 

paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı,  

• Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin 

yetkili ve bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal 

edilebileceğini, yazılı ve uygulamalı sınavlarda görüntülü, sözlü sınavlar görüntülü ve 

sesli kayıt alınmasını onayladığımı, 

• MASFED MYM’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, 

belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda MASFED MYM tarafından oluşturulan İtiraz ve 

Şikayet Komitesinin nihai karar merci olduğunu, hukuki süreçler de başlatılabileceğini 

• Alacağım belgenin mülkiyet haklarının MASFED MYM’ ye ait olduğunu, gerekli görülmesi 

halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceklerini, 

• Başvuru için yatırdığım ücret karşılığında her birimden 2 kez sınava girme hakkım olduğunu, 

tarafıma bildirilen sınav tarihlerinde sınavlara mazeretsiz olarak girmemem durumunda sınav 

hakkımın yanacağını, bu tarihlerde hastalık, kaza, yakın vefatı vb. durumda sınav hakkımın 

yanmadığını ve sınav tarihlerini kapsayan rapor, belge ve tutanakları dilekçe ile ıslak imzalı 

olarak MASFED MYM’ ye ileteceğimi, 

• Sınavlarımda görevli Değerlendirici ile herhangi menfaat ilişkisi olması durumunda 

Değerlendiriciyi reddetme hakkımın bulunduğunu, 

• MASFED MYM’ den aldığım/alacağım belgemin 17024 Standardına aykırı düşen durumlarda, 

MASFED MYM tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda MASFED MYM’ 

den maddi veya manevi hiçbir talepte bulunmayacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.    

• Sınav ve belgelendirme süreçleri esnasında;  

• Bireysel veya toplu şekilde kopya girişiminde bulunduğum takdirde, 

• Başka bir adayın benim yerime sınava girmesi halinde, 

• Belge hak kazanmama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğum 

takdirde MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezinin CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA suç 

duyurusunda bulunma hakkını kullanacağını,  

• TÜRKAK ve MYK kurumlarından sınavı incelemeye gelecek olan yetkililerin sınavımı yerinde 

veya sonradan inceleme ve denetleme faaliyetlerini biliyor ve bunların sonucunda olabilecek 

sınav iptali vb. kararları kabul ediyorum. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

            (Adayın Adı ve Soyadı)   Tarih:      /      /20…. 

 İmza: 
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BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR 

 

1 
918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip 

olmak 

2 Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması 

3 

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 olması gerekmektedir. 

4 
SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine ( sadece servis şoförlüğü sınavına başvuracak adaylar 

için geçerlidir) 

 
 
 
 
 
( Başvuruyu Alan Sınav Hizmetleri Sorumlusu / Sınav Destek Personeli tarafından doldurulacaktır.) 

 
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ KABULÜ VE ONAYI 

 
EKLENECEK BELGELER:                                                            

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi   

2.Bir (1) adet vesikalık fotoğraf  

3.Banka dekontu  

4.Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu  

5.Belge Kullanım Sözleşmesi  

İşlemi Yapan Personelin; 

Adı Soyadı: 

Tarih:        İmza: 

 

 

 

 

 

MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 
Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı 351/8 C-3 Blok MASFED-BOD-OTONOMİ Yönetim Binası No:25 Kat 3 Akyurt / ANKARA 

İletişim: +90 (312) 338 16 66 Web: www.masfedmym.com E-Posta: info@masfedmym.com 

http://www.masfedmym.com/
mailto:info@masfedmym.com

