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Sınav Talep Edilen Sektör (Metal Sektörü-Kaynakçılık 

Başvuruları İçin Ek Formu Doldurmayı unutmayın.) 
 

Sınav Talep Edilen Mesleki Yeterlilik Kodu ve Seviyesi  

Sınav Talep Edilen Mesleki Yeterlilik Adı  

Talep Edilen Yeterlilik Alt Birimi  

İskele Kurulum Elemanı seçildiği zaman (Bu yeterlilik için başvuru ön şartı olarak yüksekte çalışabildiğinize dair sağlık raporu 

vermeniz zorunludur. Raporu olmayanlar bu sınava giremez) 

 

   ☐“Evet, Raporum var.”   ☐“Hayır, Raporum yok.” 

Sınav için uygun seçeneği işaretleyiniz 

☐  İlk Başvuru 

☐  Sınav Tekrarı (☐ 2. Sınav  ☐3.Sınav) 

☐  Belge Yenileme ☐  Belge Kapsamı Genişletme 

☐  Birim Tamamlama ☐  Belge Kapsamı Daraltma 

☐ Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istiyorum ve aşağıda 

belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanması desteğinden yararlanamayacağımı kabul ediyorum. 
 

ADI SOYADI  

T.C. KİMLİK NO  

İLETİŞİM ADRESİ  

KİŞİSEL İBAN NO TR _ _ / _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ 

CEP TEL NO 0 (5_ _) _ _ _  _ _  _ _ E-MAIL ADRESİ                             @ 

EĞİTİM DURUMU 
☐ Okur Yazar Değil ☐ Okur Yazar ☐ İlkokul ☐ Ortaokul 

☐ Lise ☐ Meslek Lisesi ☐ Ön Lisans ☐ Lisans 

İŞ TECRÜBESİ (Görev aldığınız iş yerleri ve çalışma sürelerinizi sondan başlayarak sıralayınız) 

1- 

 

2- 

 

3- 

SÜRE (Ay/Yıl) 

Kontrol Soruları 

MYK Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan (Devlet Teşviki) karşılanması 

desteğinden daha önce yararlandınız mı? 

 

Birim Tamamlama başvurusunda bulunan adaylar için daha önce başarılı olduğu 

birimler ve puanları nedir? 

 

Şu anda çalışıyor musunuz?  

Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık Problemi vb.) var 

mı? Varsa belirtiniz. 

 

Başvuru yapan kişi olarak makul olan özel ihtiyaçlarınız (örn. tercüman, okuma 

yardımı, tekerlekli sandalye vb.) karşılanacaktır. Bu konuda herhangi bir isteğiniz var 

ise belirtiniz. 

 

Olası çıkar çatışmalarının önlenmesi adına, Kampüs bünyesinde görev alan/çalışan 

bir tanıdığınız (eş/dost/akraba/arkadaş) var mı? 
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☐ Sınavın çalıştığım iş yerinde (fabrika/şantiye vb.) yapılmasını istiyorum. Çalıştığım iş yerinde uygun şartlar sağlanamadığı 

takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış olacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Kişisel verilerimin Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını onayladığımı, sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını 

onayladığımı, KAMPÜS’e ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı, sınav 

ve belgelendirme sürecinde gizlilik kurallarına riayet edeceğimi, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, 

hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi 

sağlayacağımı, 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 KAMPÜS tarafından SMS gönderilmesine onay verdiğimi, belgelendirme 

ile ilgili tüm itirazlarımda KAMPÜS tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar merci olduğunu, 

alacağım belgenin sahibinin KAMPÜS olduğunu KAMPÜS tarafından istenen tüm sınav ve belge 

ücretlerini ödeyeceğimi, işsizlik Sigortası Fonundan yararlandığım takdirde ilk başvurumdan itibaren en 

erken 4 ay ve en geç 12 ay sonra başarısız olduğum üçüncü sınavıma girebileceğimi ve (Başvuru Ücretini 

yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %75 i iade edilir ancak sınav saati 

sınava gelmeyen veya sınava girip başarılı veya başarısız olan veya sınav gününden en geç 2 gün 

öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz şeklinde 

ifade edilen) “Başvurusunu yapan adayın Sınav Ücreti İade Kurallarını onayladığımı kabul ve taahhüt 

ederim. 

 

Tarih:    /     /20_ _ 

 

Adı Soyadı: 

İmza:  
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