12UY0050-3/00 PANEL KALIPÇI
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
BAŞVURU FORMU
İlk Başvuru

Birim Birleştirme

Tekrar Başvuru

Yeni Belge Başvurusu

Yeniden Belgelendirme

BAŞVURU BİLGİLERİ
Belgelendirilmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz.
Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir.
12UY0050-3/00 PANEL KALIPÇI
Sınav Türü
Zorunluluk
Seçim
YETERLİLİK BİRİMLERİ
Teorik
Zorunlu
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği
Pratik
Zorunlu
A2: Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması

Teorik

Zorunlu

Pratik

Zorunlu
HEPSİ

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
*Adı Soyadı

:

*Adres

:

Cinsiyet

:

*TC Kimlik No

Şehir

:

:

Ev Tel.

:

Doğum Yeri

:

*Cep Tel.

:

Doğum Tarihi

:

*E-Posta

:

Bay

Bayan

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında geri ödenmesini
istiyor musunuz?
Evet
Hayır
Tek Nokta Başvurusu Peşin
Teminat

*IBAN NO:

TR

Kan Grubu

:
İlkokul

Ortaokul

Lisans

Yüksek Lisans

Ehliyet Sınıfı

:

Ehliyet Yılı

Lise

Meslek Lisesi

:

Meslek Yüksek Okulu

Eğitim

İş Yeri Adı
(Çalışıyor iseniz)
Toplam İş Tecrübesi :

Doktora

İŞ BİLGİLERİ
İşyeri Adresi

:

………….. YIL

:

………AY

Teorik sınavda sınav uzmanlarının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz
ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Varsa lütfen açıklayınız:

Evet
Hayır

MEVCUT BELGE BİLGİLERİ (VAR İSE)
Herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahip misiniz? Daha önce belgelendirildiyseniz lütfen aşağıdaki
bilgileri doldurunuz.
Yeterlilik Adı / Seviyesi:

Evet
Hayır

Belge Düzenleyen Yetkili Kuruluş:

Belge No:

BELGE TESLİMAT BİLGİLERİ
Belge almaya hak kazanmanız durumunda “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni teslim alma şeklini lütfen belirtiniz.
Yukarıda yer alan ev adresine kargolanmasını istiyorum.
Yukarıda yer alan şirket adresine kargolanmasını istiyorum.
TÜRKİYE MYM merkezine gelerek elden teslim almak istiyorum.
BİR SONRAKİ SAYFADA YER ALAN “BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜTÜ” BÖLÜMÜNÜ OKUYUP İMZALAMAYI
UNUTMAYINIZ!
*ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
TÜRKİYE MYM/F.11-09/REV.10/15.08.2018
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12UY0050-3/00 PANEL KALIPÇI
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜTÜ


Başvuru sahibi, bu formda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.



Sınavlar, teorik, mülakat ve uygulama olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili
mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenmiş, sınav esnasında dağıtılan F.50 Aday
Bilgilendirme Formlarında ve www.turkiyemym.org.tr adresinde yayınlanmıştır.



Başvuru sahibi www.turkiyemym.org.tr adresinde sınava ilişkin şartların yer aldığı, sınav yönergelerindeki kuralları
okuyup anlamak ve sınav esnasında okunan F.75 Genel Sınav Kurallarına uygulamakla mükelleftir.

Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve
başarılı olması gerekmektedir. Adaylar sınav sonuçlarını www.turkiyemym.org.tr adresinde “Sınav Sonucu Sorgulama”
bölümündeki ilgili alanları doldurarak öğrenebilir.

Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli
sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, başvurusu esnasında TÜRKİYE MYM’ye verdiğim her türlü bilginin yasal düzenlemeler
çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili TÜRKİYE MYM tarafından
bilgilendirileceğimi,

Başvuru sahibi MYK mevzuatında bulunan gerekliliklere uyacağını kabul eder.



TÜRKİYE MYM internet adresinde yer alan ve sınav öncesinde gözetmen tarafından okunan sınav şartlarını okudum,
anladım. Belgelendirmeye kadar olan süreçlere bu kurallara uyacağımı taahhüt ederim.

Forma yazdığım iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bunlarda bir değişiklik olması halinde Türkiye MYM’nin
aday giriş sistemi üzerinden gerekli güncellemeyi yapacağımı, yahut Türkiye MYM’ye ait
turkiyemym@turkiyemym.org.tr ve/veya teknikekip@turkiyemym.org.tr adreslerine e-posta yoluyla değişiklikleri
bildireceğimi, formda verdiğim bilgilerin doğru, güncel olmaması ve değişiklikleri bildirmediğim takdirde başvuru
formunda bildirdiğim adres, telefon ve/veya e-posta adreslerime Türkiye MYM tarafından yapılacak her türlü
bilgilendirmeyi öğrenmiş sayılacağımı bildiğimi, doğru ve güncel bilgi verme ve değişikliği bildirme yükümlülüğüm
olduğunu bildiğimi, aksi durumların sorumluluğunun tümüyle bana ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

Tarih …..../…...../20…..
BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

*ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
TÜRKİYE MYM/F.11-09/REV.10/15.08.2018
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12UY0050-3/00 PANEL KALIPÇI
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
BAŞVURU FORMU
AŞAĞIDAKİ BÖLÜM BAŞVURUYU ALAN TÜRKİYE MYM PERSONELİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR!

TÜRKİYE MYM’NİN TAAHHÜDÜ


TÜRKİYE MYM belirlenen sınav yeri ve saatini www.turkiyemym.org.tr adresinde ilan eder.



İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Ancak, belirtilen saatten önce
Gözetmene-Değerlendiriciye bilgi verilmesi ve sınava katılmayacak adayın merkeze bildirilmesi durumunda sınavdan bir
saat öncesine kadar aday listelerden çıkartılabilir ve/veya yeni aday eklenebilir. Aday sınava gelememe gerekçesini
raporlayabildiği durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb.), İşletme Müdürü ve/veya Genel Müdür’ün
değerlendirmelerinin ardından, ilk sınav hakkını bir sonraki sınavda kullanabilir. bu durumlar dışında bildirim yapılmamış
ise ücret iadesi yapılmaz.



Adaya teşvik kapsamında, başarısız olduğu birimden 1 yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden iki defa sınava girme hakkı
verilir. Başarısız olan adaylar yazılım üzerinden sınav tarihlerini takip ederek ilgili sınavlara başvuru yapmaktan
sorumludur.



Sınav sonuçları en geç 1 ay içinde www.turkiyemym.org.tr adresinden “ Sınav Sonucu Sorgulama “ bölümünde ilan edilir.



Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgilerin, sınav ve belgelendirme prosedürü gereği MYK ile paylaşılması
zorunlu olup, yasal zorunluluklar dışında bilgiler bu kurum dışındaki hiçbir 3. Şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılamaz.
KAYIT TARİHİ:
KAYIT NUMARASI:

Başvuruda Gerekli Evraklar

VAR

YOK

EVET

HAYIR

Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
TÜRKİYE MYM talep edilen belgeyi verebilir mi?
Başvuru sahibi sınav şartları hakkında bilgili mi?
Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?
İlk Başvuru
Birim Birleştirme

Tekrar Başvuru

Yeni Belge Başvurusu

ONAY
KABUL

TÜRKİYE MYM PERSONELİ
ADI SOYADI
İMZA

RED (AÇIKLAMA)

*ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
TÜRKİYE MYM/F.11-09/REV.10/15.08.2018

3/3

TARİH

Yeniden Belgelendirme

