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                                                                                                                                                Tarih: 

Sayın Adayımız; 

Başvuruda bulunduğunuz meslek dalı ile ilgili gireceğiniz sınavlarda (performans ve teorik) aşağıda 

belirtilmiş olan kurallara uymanız gerekmektedir. Aşağıda belirtilen kurallara uymadığınız durumlarda 

sınavınız geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sınav süreciniz ve haklarınız ile ilgili bilgiye bu formdan 

ulaşabilir, aklınıza takılan soruları …………………….. numaralı telefonu arayarak bizlere 

sorabilirsiniz. 

1. Sınav ücret politikamız web sitemizde yayınlanmış olup yine web sitemizde belirtilen banka 

hesabımıza sınav ücretinizi yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuzun geçerli sayılıp sınav 

organizasyonunuzun yapılabilmesi için sınav ücretini yatırdığınıza dair dekont, Başvuru 

Formu, Başvuru Sözleşmesinin ıslak imzalı hali, kimlik fotokopinizi tarafımıza teslim etmeniz 

gerekmektedir. 

2. Sınav başvurunuz alındıktan sonra en geç 60 gün içinde sınav organizasyonunuz yapılacaktır. 

3. Okuma yazması olmayan, Türkçe bilmeyen ve özel durumu olan adayların durumlarını 

başvuru esnasında tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. 

4. Sınav planlamanız yapıldığında sms, mail yada telefonla bilgilendirileceksiniz. 

5. Sınav günü yanınızda fotoğraflı kimlik kartınızın olmaması durumunda sınava 

alınmayacaksınız. Bu nedenle sınav günü yanınızda mutlaka kimlik kartınızın(ehliyet, nüfus 

cüzdanı vb) yanınızda olması gerekmektedir. Sınav başlama saatinden yarım saat önce sınav 

alanında hazır bulunmanız gerekmektedir. 

6. Sınavlarınız kamera ile kayıt altına alınacaktır. 

7. Sınavlarda (teorik ve performans) kopya teşebbüsünde bulunmanız durumunda sınavınız iptal 

edileceğinden, sınav gününde sınav yapıcıların sizlere söylediği kurallar dışına çıkmanız 

yasaktır. 

8. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında çalıştığınız için sınavlarda İş sağlığı ve güvenliği 

kurallarına uymakla yükümlüsünüz. 

9. Girdiğiniz sınavlarda kritik adım(lar) olması durumunda kritik adımlardan biri veya bir kaçını 

yapmamanız durumunda sınavdan yeterli puanı alsanız dahi başarısız sayılacaksınız. 

10. Sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde sınavlarınız değerlendirip sınav 

sonuçlarınız sms veya mail yoluyla tarafınıza bildirilecek olup …………….. web adresinden, e-

devlet sistemi üzerinden ve MYK web sitesinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 

11. Başarılı olmanız durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgeniz madde 20’de belirttiğiniz 

şekilde, 30 gün içinde tarafınıza teslim edilecektir. Kargo-posta seçmeniz durumunda ücret 

belgeli kişiye aittir. 

12. Girdiğiniz sınavların iç doğrulaması, dış doğrulaması yada denetimler (baskın yada gözetim) 

sonucunda incelenmesi neticesinde sınav iptaline karar verilirse, belgeniz geri çağırılacaktır. 

Bu durumda yeniden ücretsiz olarak sınava tabii tutulacaksınız. 

13. Belgelerin kötüye kullanımı, hatalı kullanımı, logo ve markaların kötüye kullanımı vb 

durumlarda belgeniz askıya alınabilir, geri çekilebilir ya da iptal edilebilir. Süreçle ilgili 

detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.asisbelgelendirme.com/
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14. Sınavlardan başarısız olmanız durumunda ücretsiz olarak 2 sınav hakkınız daha 

bulunmaktadır. Örneğin girdiğiniz sınavın teorik (yazılı) kısmından geçerli notunu 

alamadığınızı, fakat performans(uygulama) sınavından başarılı olduğunuzu düşünecek 

olursak; bir sonraki sınavda herhangi bir ücret ödemeden sadece teorik sınava alınacaksınız. 

Sınav sonuçlarınıza itiraz etmek istemeniz durumunda itirazınızı telefonla yapabileceğiniz gibi 

web sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz İtiraz-Şikayet Formunu doldurarak da tarafımıza 

gönderebilirsiniz. İtiraz süreniz sınav sonuç tarihi açıklandıktan sonra 7 gündür. 

15. Faaliyetlerimiz ile ilgili şikayette bulunmak istemeniz durumunda tarafımızı arayarak yada 

İtiraz-Şikayet Formu doldurarak şikayetinizi iletebilirsiniz. Süreçlerle ilgili detaylı bilgi web 

sitemizde yer almaktadır. 

16. Girdiğiniz sınavın herhangi bir biriminden başarısız olmanız durumunda, başarılı olduğunuz 

birim adına birim başarı belgesi talep edebilirsiniz. Bu belge Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine 

geçmemektedir. Başka bir kuruluşta girdiğiniz bir sınavdan sonra Çankaya Personel 

Belgelendirme`ye başvuruda bulunuyorsanız, başarılı olduğunuz birimin birim başarı belgesini 

tarafımıza teslim etmeniz gerekmektedir. 

17. Mesleki Yeterlilik Sertifikası üzerinde bulunan tarihten itibaren 2.-3. Yıllar arasında belge 

gözetimi yapılacak olup ayrıntılara web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

18. Adres ve iletişim bilgilerinizde değişiklik olması durumunda 7 gün içerisinde kuruluşumuzu 

bilgilendirmeniz gerekmektedir. Sizlere bildirim yapılmaması durumunda ulaşım 

sağlanamazsa Çankaya Personel Belgelendirme sorumluluk kabul etmemektedir. 

19. Belgelerinizin kaybolması, yırtılması, tahrip olması vb durumlarda yeniden belge basım işlemi 

için web sitemizde yayınlanan belge yenileme ücretini yatırmanız gerekmektedir. Yeniden 

belge basımı için ücretinizi yatırmanızı takip eden 7 gün içerisinden Mesleki Yeterlilik 

Kurumu’na talebiniz iletilecektir. 

20. Mesleki Yeterlilik Belgemi; 

             Çankaya Personel Belgelendirme ofisinden teslim alacağım 

            Başvuru formunda belirttiğim adrese kargolanmasını/postalanmasını istiyorum 

          

            Yukarıdaki bilgileri okudum, anladım 

Aday 

Ad-Soyad:  

İmza:                                                                                                            Genel Müdür 

 

 

 

 

Bu form, başvuru sözleşmesinin eki niteliğinde olup 2 nüsha şeklinde karşılıklı imzalanmakta ve bir nüshası 

adaylara verilmektedir. 


