ADAY BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı
:
Uyruğu
:
T.C. Kimlik
:
No
İrtibat Adres :
Cep Telefonu :
Tahsil
:
Durumu
Sınav merkezinden eğitim
aldınız mı?

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Başvuru Numarası
Doğum Tarihi
Yabancı Kimlik No
Ev/İş Telefonu
E-Posta Adresi

:
:
:
:
:

Eğitim aldıysanız, eğitim veren öğretmenin isim
ve soyadını yazınız.

Sınav Ve Belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması desteğinden yararlanmak
istiyor musunuz?

Hayır

Kişisel IBAN No
Sınavlarda sınav yapıcılarımızın desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek
herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Varsa lütfen açıklayınız
(Okuma yazma bilmeyenler sınava alınmayacaktır.):

Hayır

İŞ BİLGİLERİ
İş Tecrübesi
Çalıştığı
İşyeri Adı
İşyeri Adresi

:
:

Çalışma Süresi
Görevi

:
:

:
/
BAŞVURUNUN DURUMU
Ilk Belgelendirme
TALEP EDİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Yeterlilik Kodu Adı:
Birim Referans No

Ulusal Yeterlilik Birimi
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T1

T2

P1

P2

BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI
BİRLEŞİM DETAYLARI ( Kaynakçı Sınavı Başvurusu İçin Gereklidir)
BİRLEŞTİRİLECEK MALZEME:
Boru
Plaka BİRLEŞTİRME TÜRÜ:
MALZEME KALINLIĞI:…………..

mm

Alın

Köşe

BORU ÇAPI:…………..mm

D.GAZ ÇELİK BORU KAYNAĞI İÇİN BORU KAYNAK POZİSYONU:
PF

PA

PC

HL 045

J-L045

PG

Bu formda yer alan kimlik bilgilerimin ve belge türü, belge numarası, belgenin geçerlilik tarihi askıya
alınma/iptal edilme karar ve tarihi elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını, bu bilgilerin belgelendirme
için kullanıma açık olduğunu ve mevzuat gereği yetkili kuruluşlar ile paylaşılmasını kabul ederim.
Tarafımca verilen bilgilerin doğru olduğunu, sınav merkezi web sayfasında yayımlanan sınav programları ve
personel belgelendirme sözleşmesinde belirtilen belgelendirme süreci, hak ve yükümlülükleri okuyup
anladığımı, bu hükümlere uygun davranacağımı Sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı, CERTURK’e
ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı,
hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi
sağlayacağımı, belge geçerlilik süresi boyunca gözetim sıklığına uygun olarak istenilen bilgileri zamanında
CERTURK‘ e ulaştırmaz isem belgemin askıya alınacağını ; başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk
ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
***Belge alan kişiler ilgili bölümün gözetim periyotlarında CERTURK’e ilgili standart /yeterlilik koşullarını
karşılar nitelikte çalıştıklarını belgelemekle yükümlüdür. Kişi gözetim süresi dolduğunda bu belgeyi ibraz
edemez ise belgesi askıya alınacak olup www.certurk.com adresinde kamuya ilan edilecektir.
Kişi yapılacak olan habersiz denetimlerde ilgili standardın gereklerini yerine getiremediği tespit edilirse belgesi
askıya alınacaktır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna
kadar devam eder.
Belgelendirme ve sınav süreci ile ilgili şikayet /itirazlarınızı sınav tarihi itibari ile 15 gün içerisinde CERTURK e
web sitesi üzerinden veya yazılı dilekçe ile iletmeniz gerekmektedir.
Tarih : …...../......../20…...
Adayın Adı Soyadı ve İmzası :

(El yazısıyla - Okudum Anladım – Okur yazar olduğumu beyan ederim – yazılacaktır.)
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Özel Hususlar :
1- Yukarıdaki maddelerde belirtilen evrakların orijinalleri en geç sınav günü sınava girecek personel tarafından
CERTURK e teslim edilecektir.
2- Uygulama sırasında İş güvenlik ekipmanları kullanımı zorunludur. (Baret, İş Elbisesi, Eldiven, Çelik Burun
Ayakkabı vb. ).
3- Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları için ; 1 yıl içinde kullanılmak kaydıyla, sınavda başarısız olan adayın,
başarısız olduğu birimden, üç sefere mahsus, ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır.
4- Ücretini yatırıp mucbir sebeplerden dolayı sınava giremeyen adayların sınav hakları daha sonra kullanılmak
üzere saklı kalmaktadır. Sınavdan 2 gün öncesine kadar CERTURK e müracaat ederek sınav başvurusu iptali
isteyen adayların ücretleri geri iade edilir. Aksi takdirde ücret iadesi yapılmamaktadır.
BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ONAYLANMASI
(Bu alan Sınav Merkezi tarafından doldurulacaktır.)
Evet

Hayır

Belgelendirme için gerekli evraklar eksiksiz tamam mı?
 Kimlik Fotokopisi
 Fotoğraf
 Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)
 Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar (11UY0021-4 Otomotiv
Mekanikçisi Seviye 4 ve 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 belgeleri
başvurularında yol testinde kullanılacak araç tipine uygun sınıfta Ehliyet zorunludur.)
 Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip
 Islak imzalı başvuru formu
Adayın başvurusu uygun mu?
BAŞVURUYU ALAN
BAŞVURUYU ONAYLAYAN
Adı Soyadı
Adı Soyadı
:
:
Tarih
İmza

:
:

Tarih
İmza

:
:

TAAHHÜT* ( Değerlendirici / Gözetmen / Karar Verici tarafından doldurulacaktır.)
Sınava katılacak aday / yedek aday listesini aldım. Buna göre sınava girecek adaylarla ilgili hiçbir çıkar çatışmam
yoktur.
1. Sınava girenlerle aile yakınlık / ticari ilişkim yoktur.

□

2. Sınava girenlerin 2 yıl içinde eğitimlerinde bulunmadım.

□

Yukarıdaki durumlar haricinde bir çıkar çatışması olduğunda sınav merkezine haber verip görevden alınmamı
taahhüt ederim.
Tarih
İmza

Banka Adı
İŞ BANKASI

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ
Şube Kodu
Şube Adı
Hesap No
IBAN
Taşdelen
TR 78 0006 4000 0011 2480 1341 81
Şubesi
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BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
CERTURK ile başvuru yapan aday arasında CERTURK tarafından düzenlenen belgelerin kullanılması hususunda aşağıdaki şartlar altında karşılıklı olarak anlaşmış sayılacaktır.
İş bu belgeyi, Onaylamadan önce aşağıdaki ekte yer alan İLGİLİ YÖNTEM BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR dokümanını okuyunuz.
1. Genel Profesyonellik
Belgeli personel, görevini her zaman hukuka bağlı, doğruluk ve dürüstlük içerisinde uygulayacak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp ister işvereni, ister müşterisi veya kuruluşun
tedarikçisi olsun, sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara her zaman profesyonel iş ilişkileri çerçevesinde davranacaktır.
Belgeli personel, kendi profesyonel yeterliliğini geliştirmek için sürekli gelişime açık olacak ve kendi alanıyla ilgili güncel düşünce ve gelişmelerden haberdar olacaktır.
Belgeli personel, PBM tarafından konulan kurallara ve kurallarda değişen öğeler olduğu takdirde, yenilenen kurallara uygun olarak davranacaktır.
Belgeli personel , belgelendirme programlarının içeriği ve/veya şartlarında TURKAK/MYK kurumları tarafından yapılacak değişikliklere uyun olarak davranacaktır.
Belgeli personel, belgelendirildiği alanla ilgili şartları karşılayamaz duruma düştüğünde belgesini iade edecektir. Belgeyi yanıltıcı amaçlı kullanamaz.
Belgeli Personel , sınav sonuçları veya belgelendirme kararına bir ay içinde itiraz edebilir.
Belgeli Personel , belgesini hiçbir şekilde başka kişiye devredemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir.
Belgeli Personel ,belgelendirmeyi belgelendirme kuruluşunu itibarsızlaştırmak için kullanmamak ve belgelendirme kuruluşunu yanıltıcı veya yetkisiz olduğunu gösterebilecek
herhangi bir beyanda bulunamaz.
Belgelendirilecek kişi; sınav tarihi , belgelendirilecek yeterlilik ya da sınavın iptali ile ilgili değişiklik talebini belirlenen sınav tarihinden en geç 2 iş günü öncesine kadar CERTURK
’e bilgi vermek zorundadır.
2. Kamuya Karşı Sorumluluk
Belgeli personel, güvenlik, çevre ve benzeri sosyal sorumluluk ile ilgili konularda kamunun yararını gözeterek sorumluluğu altındaki gerekli tüm önlemleri alacaktır.
3. Mesleki Sorumluluk
Belgeli personel, mesleğinin itibar ve saygınlığını korumak için her zaman gerekli titizliği gösterecektir.
Belgeli personel, belgelendirme programının ilgili maddelerine uymakla yükümlüdür.
Bütün tanıtım ve reklamlar doğru, kanuni, dürüst, yanıltıcı olmayan ifadeler içerecek ve diğer profesyonel hizmetlerle kıyaslama yapılmayacaktır.
Belgeli kişi , belge tarihinden itibaren geçerlilik süresi bitene kadarki belge gözetim tarihinde gereken kayıtları göndermemesi durumunda belgesi askıya alınarak
CERTURK internet sitesinde ilan edilecektir.İlgili kanıtlar CERTURK e iletildiğinde belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerliliğini korur. Askıda olan belgeyi
kullanmaya devam eden kişinin bu davranışından doğan yasal sorumluluk kendisine aittir.
CERTURK belgeli kişinin belgeyi uygunsuz kullandığı tespit ederse elektronik ortamda belgenin İPTAL edildiğini yayınlayacaktır ve belgeli personel belgeli olduğuna dair tüm
atıflara son vererek belgeyi CERTURK e iade edecektir. Kişinin bu davranışından doğan yasal sorumluluk kendisine aittir.
Belgeli personel, belgesini iş yaptığı alan haricinde ve tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmayacaktır.
Belgelendirilmiş personel, kişisel veya iletişim bilgilerinde (ev adresi, iş adresi, telefon numaraları, mail adresi v.s) herhangi bir değişiklik olması durumunda, belgeli kişi CERTURK
Personel Belgelendirme Müdürlüğüne 15 gün içinde yazılı olarak haber verecektir.
Belgeli personel, kendisinin belgelendirilmiş olduğu alan ile ilgili, CERTURK Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından dökümante edilmiş şartların güncelliğini takip edecek ve
uyacaktır.
Belgeli personel , gizli sınav materyallerini ( sınav soruları – test numunesi vb. ) başka adaylarla paylaşmayacaktır. Teorik ve / veya pratik sınavlara kendi yerine başka bir kişinin
katılmasına izin vermeyecektir.
Belgeli personel CERTURK web sitesinde yayınlanan Marka ve Logo Kullanım Talimatına uygun hareket etmelidir. Aksi durumlarda Belgeli Kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
4. Müşteri ve İşverene Karşı Sorumluluk
Belgeli personel, kendi mesleki bilgi ve deneyimine aykırı olan, işverene veya birlikte çalıştığı kişilere ait iş emirlerini kabul etmeyecektir.
Belgeli Personel, uzmanlık ve becerisine uygun olmayan konularda veya yeterli yetkinliğe sahip olmadığı durumlarda bilerek iş kabul etmeyecektir.
Belgeli Personel, bir işveren veya denetlenen tarafın herhangi bir konudaki bilgi veya tecrübe yokluğunu kendi çıkarına kullanmayacaktır.
Belgeli Personel, herhangi bir uyarı, bilgi saklama vs. durumunda işverene / denetlenen tarafa profesyonel olarak objektif, yerinde ve zamanında uyarıda bulunacaktır.
Belgeli Personel, bilgi edinilen ilgili tarafların rızası ve kanuni gerekler dışında gizliliği hassasiyetle koruyacaktır.
Belgeli Personel, görevini icra ederken edindiği bilgileri izinsiz olarak üçüncü taraflara iletilmesi durumunda kendisinin de şikayet edilebileceğini müşteriye bildirecektir.
Belgeli Personel, ilgili taraflara sertifikasının sadece belgelendirilen kapsamdan ibaret olduğu bilgisini vermekle yükümlüdür.
5. Çalışma Arkadaşlarına Karşı Sorumluluk
Belgeli Personel, birlikte çalıştığı kişiler ile profesyonel bir diyalog kuracak ve onların mesleki yeterliklerini geliştirmelerini teşvik edecektir.
6. Beraberindeki Belgeli Personellere Karşı Sorumluluk
Belgeli Personel, diğer belgeli personellerin görevini yaparken belirlediği objektif delile dayanmayan bulguların ilgili taraflara açıklama konusunda dikkatli olacaktır.
Belgeli Personel, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal eden diğer belgeli personeller hakkında işverene ve diğer belgeli personeli belgelendiren kuruluşa bilgi verecektir.
7. Güçlük ve İkilemler
Belgeli Personel, anlaşmazlık olduğunda, mümkün olabildiğince sorunları müzakere ederek ve temel profesyonel değerleri dikkate alarak, açıklık, doğruluk, insan onuruna saygı,
güvenilirlik ve itibar gibi kriterleri dikkate alarak çözüme ulaşacaktır.
8. Mali Sorumluluk
Belgelendirilecek personel ; sınava gireceği yeterlilik ile ilgili belgelendirme ücretlerini sınav öncesi ilgili banka hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir. İlk girdiği sınavda
başarısız olan adayın ilave sınav ücreti ödemeden en az iki kez daha sınava girebilmesi sağlanır.
Belgeli personel, teknik, profesyonel veya ticari kararlarını uygun olmayan tarzda etkileyebilecek şekilde hiçbir mali veya diğer materyali teklif/talep etmeyecek, vermeyecek,
almayacak ve sözleşmede belirtilen dışında ilave üçüncü taraf ücreti veya komisyonu talep etmeyecektir.
Belgeli personel, bir görevlendirme için kanuni olarak bağlayıcı sözleşme yapmadan önce, müşteri ile hukuki, mali ve zamanlama konusunda mutabakata varacaktır.
9. CERTURK Kuruluşunun Sorumlulukları
CERTURK’e yapılan başvurular ve belgelendirme prosesi; CERTURK Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belirlenen şartlar, bu kapsamda oluşturulmuş tüm personel
belgelendirme dokümanları ve İLGİLİ YÖNTEM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ hükümlerine uygun olarak değerlendirilir. Taahhütnamede belirtilen hususlara uyulmaması
durumunda, Genel Müdürün kararı doğrultusunda belge iptal edilir. CERTURK TURKAK/MYK’ nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması
durumlarında, ilgililere duyuruda bulunmak suretiyle, gerekli belgelendirme şartlarını oluşturarak, yeniden belgelendirme faaliyetini yapar. CERTURK gizli bilginin yasal zorunlulukla
ifşa edilmesi gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece , ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

“İş bu belgeyi okudum ve yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda belge almaya hak kazanmam halinde yukarıda belirtilen şartları kabul
edeceğimi ve içeriğine tamamen uyacağımı beyan ederim.
Kişi Olarak Taahhütte Bulunan ve Sözleşmeye Taraf Olan
ADI-SOYADI-TARİH-İMZA

ÖNEMLİ NOT: Belgelenen personel, bu dokümanı okuyup onaylaması ve bir çıktısının alınarak başvuru yapan personelin kendi ıslak imzası ile imzalayıp başvuru
dokümanları ile birlikte CERTURK Personel Belgelendirme Müdürlüğü’ne ulaşması halinde aday karşılıklı anlaşma şartlarını içeren maddelere eksiksiz uymayı kabul etmiş
sayılır. İş bu sözleşme aday başarılı olduğu takdirde yürürlüğe girecektir.
Belgelendirme süreci ile ilgili özel durumlarınızı ön başvuruda belirtiniz.
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ADAY BİLGİLENDİRME
Sınav ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ulusal yeterliliklere
uygun olarak yapılmaktadır.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere
ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları,
işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük
eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır.
* Başvuruda Neler Gerekli ?
Mesleki Yeterlilik Başvurusu için Kimlik Fotokopisi – Sınav ücretinin CERTURK hesabına yattığına dair dekont CERTURK Belge Başvuru Formu doldurulmalı ( internet sitemizden veya CERTURK ofise gelerek )
* Başvuru için Eğitim Gerekli mi ?
İlgili ulusal yeterlilikte farklı bir giriş şartı belirtilmediği sürece Başvuru için öncesinde eğitim alınması zorunlu
değildir. Ancak aday eğitim ihtiyacı isterse ilgili kurumlardan eğitim alabilir.
* Okuma Yazma Bilmeyenler Sınava Girebilir mi ?
Okuma Yazma bilmeyenler sınava katılamazlar.
*Başvuru için Diploma Zorunlu mudur ?
İlgili ulusal yeterlilikte farklı bir giriş şartı belirtilmediği sürece Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuru yapmak için
herhangi bir okul mezuniyeti / diploma gerekmemektedir.
*Türkçe Bilmeyenler Sınava Girebilir mi ?
Türkçe bilmeyenler okuyup – anlayabildikleri dil hangisi ise yeminli tercüman eşliğinde sınava girebilirler .
*Teorik Pratik Sınavlar Nasıl Gerçekleşir ?
Aday belge sahibi olabilmek için teorik ve pratik sınavlara tabi tutulur. Kişi hangi alandan başvuru yaptı ise o
alanla ilgili çoktan seçmeli ( test şeklinde ) teorik sınava girer . Yine aday başvuru yaptığı alan için performansa
dayalı (uygulama) sınava tabi tutulur. Tüm bu sınav süreçleri kamera kaydı eşliğinde gerçekleşir .
*Gözetim Nedir - Nasıl Yapılır ?
Gözetim ; belgenin geçerlilik süresi boyunca aşağıda bölüme göre belirtilen aralıklarla belgeli kişinin CERTURK e
ilgili alanda yaptığı çalışmayı belgelemesi demektir. Çalıştığı firmadan kaynak koordinatörü veya işveren
tarafından onaylandığı antetli kağıda kaşe imzalı onaylı bir evrak sunmalıdır.
*Gözetim Yapılmazsa ne olur ?
Belgeli kişi gözetim zamanı geldiğinde ilgili kanıtları CERTURK e iletemezse veya gözetimi belge sahiplerinden
kaynaklanan nedenlerle yapılamazsa belge sahiplerinin belgesi ASKI ya alınır ve kamuya ilan edilir. Belgesinin
askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar
devam eder.
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*Kişinin Kaç Sınav Hakkı Var ?
Yalnızca tebliğler kapsamında yer alan mesleklerde 1 yıl içinde 4 sınav hakkı bulunmaktadır.
mesleklerde 1 yıl içinde toplam iki sınav hakkı vardır.

Diğer

*Tüm sınav hakları ücretsiz mi ?
Aday başarısız olması durumunda Yalnızca tebliğler kapsamında yer alan mesleklerde aynı birimlerden 1 yıl
içinde 3 kez daha ücretsiz olarak sınava girebilmektedir.
*Ne zaman Devlet Teşviği Ücret İadesine hak kazanılıyor?
Kişinin başvurduğu birimlerden başarılı olup yeterliliği almaya kazandığında teşvik hakkını elde ediyor.
*Teşvik İadeleri Ne Kadar Sürede Geri Yatar ?
Teşvik bildirimleri her ayın 25 i ve takip eden ayın 6 sı arasında yapılmakta olup ücretler hesaplara takip eden
ayın 20 sinden sonra yatmaktadır. CERTURK e bildirilen IBAN numaralarında hata olması durumunda yukarıda
belirtilen süreye ek 1 ay sonra sistemden IBAN ların düzeltilmesine müteakip iade yapılabilmektedir. IBAN
numarası adaya ait olmalıdır.
*Belge Ne kadar Sürede Gelir ?
Sınavdan başarılı olan adayların belgeleri ortalama 15-20 gün arasında gelmektedir.
*Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır ?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde açıklanmaktadır.
*Aday İtirazlarını Ne Kadar Süre İçerisinde CERTURK e bildirmelidir ?
Kişi tüm süreçle ilgili itirazlarını CERTURK e sınav tarihi itibari ile 2 hafta içerisinde bildirmelidir. CERTURK
internet sitesinde bulunan Şikayet İtiraz Paneline ya da CERTURK ofise gelerek yazılı olarak bildirimde
bulunmalıdır.
*Belge Kayıp Olduğunda Ne Yapılmalıdır?
Belgeli kişi belgesini kaybettiğinde CERTURK e dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Yeni belge ücretini (
100TL+KDV ) yatırarak talepte bulunabilir.

**** Diğer Tüm Hak ve Sorumluluklarınız Size Başvurudan Sonra Verilecek olan
KULLANIM SÖZLEŞMESİ ’’ nde detaylı olarak belirtilmektedir.
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“ P10-F23 BELGE

KAYNAK BÖLÜMLERİ
*Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
11UY0010-3 Çelik Kaynakçı 3 yıl / 2 yıl 11UY0016-4 Kaynak Operatörü 6 yıl / 3 yıl –
11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı 6 yıl / 3 yıl 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı 2 yıl - 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı 2 yıl 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 2 yıl 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı ( Seviye 3 / 4 ) 2 yıl
*Gözetim Periyodu Ne Kadardır ?
Belgelerin gözetimi belge almaya hak kazanıldığı tarihten itibaren belge süresi bitene kadar her 6 ay da bir
yapılması gerekir.
*Belge Süresi Dolunca Ne Yapılmalı ?
***11UY0010-3 Çelik Kaynakçı :
Belge sahibinin performansı aşağıdaki durumlardan biri için gerçekleştirilir.
a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek
belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul
kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
***11UY0016-4 Kaynak Operatörü / 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı :
Belge sahibinin performansı aşağıdaki durumlardan biri için gerçekleştirilir.
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek
belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul
kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.
***11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı /11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı :
2.yılın sonunda belgeli kişi sadece pratik sınava girerek başarılı olması durumunda 2 yıllık bir süre için belgesini
uzatır.
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***09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı / 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı :
İlk 2 yıllık sürenin bitiminden önce belgeli kişinin yaptığı kaynakların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın
belgelendirme kuruluşuna sunulması ile kişinin belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır. Ya da sağlanamadığı
durumlarda uzatma yapılabilmesi için kaynakçının tekrar pratik sınava alınması gerekir.

10UY0002-3 / 4 /5 Makine Bakım – 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi /
11UY0007-3 -4 Otomotiv Montajcısı – 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi
11UY0031-3 / Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli

*Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Belgelerinin geçerlilik süresi,24 aydan fazla ara vermemek koşuluyla 5 yıldır.

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya
performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay
içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur. Aksi
takdirde her ikisine de tekrardan girmesi gerekmektedir.

*Gözetim Periyodu Ne Kadardır ?
Belgenin geçerlilik süresi başlangıcı itibari ile 2. Yıl bitiminde yapılması gerekir.
*Belge Süresi Dolunca Ne Yapılmalı ?
a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav
yapılır

Bilgilendirmenin bir kopyasını aldım.

Aday Adı / Soyadı / İmzası :
Teslim Alınan Tarih:
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ADAY BİLGİLENDİRME
Sınav ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ulusal yeterliliklere
uygun olarak yapılmaktadır.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere
ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları,
işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük
eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır.
* Başvuruda Neler Gerekli ?
Mesleki Yeterlilik Başvurusu için Kimlik Fotokopisi – Sınav ücretinin CERTURK hesabına yattığına dair dekont CERTURK Belge Başvuru Formu doldurulmalı ( internet sitemizden veya CERTURK ofise gelerek )
* Başvuru için Eğitim Gerekli mi ?
İlgili ulusal yeterlilikte farklı bir giriş şartı belirtilmediği sürece Başvuru için öncesinde eğitim alınması zorunlu
değildir. Ancak aday eğitim ihtiyacı isterse ilgili kurumlardan eğitim alabilir.
* Okuma Yazma Bilmeyenler Sınava Girebilir mi ?
Okuma Yazma bilmeyenler sınava katılamazlar.
*Başvuru için Diploma Zorunlu mudur ?
İlgili ulusal yeterlilikte farklı bir giriş şartı belirtilmediği sürece Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuru yapmak için
herhangi bir okul mezuniyeti / diploma gerekmemektedir.
*Türkçe Bilmeyenler Sınava Girebilir mi ?
Türkçe bilmeyenler okuyup – anlayabildikleri dil hangisi ise yeminli tercüman eşliğinde sınava girebilirler .
*Teorik Pratik Sınavlar Nasıl Gerçekleşir ?
Aday belge sahibi olabilmek için teorik ve pratik sınavlara tabi tutulur. Kişi hangi alandan başvuru yaptı ise o
alanla ilgili çoktan seçmeli ( test şeklinde ) teorik sınava girer . Yine aday başvuru yaptığı alan için performansa
dayalı (uygulama) sınava tabi tutulur. Tüm bu sınav süreçleri kamera kaydı eşliğinde gerçekleşir .
*Gözetim Nedir - Nasıl Yapılır ?
Gözetim ; belgenin geçerlilik süresi boyunca aşağıda bölüme göre belirtilen aralıklarla belgeli kişinin CERTURK e
ilgili alanda yaptığı çalışmayı belgelemesi demektir. Çalıştığı firmadan kaynak koordinatörü veya işveren
tarafından onaylandığı antetli kağıda kaşe imzalı onaylı bir evrak sunmalıdır.
*Gözetim Yapılmazsa ne olur ?
Belgeli kişi gözetim zamanı geldiğinde ilgili kanıtları CERTURK e iletemezse veya gözetimi belge sahiplerinden
kaynaklanan nedenlerle yapılamazsa belge sahiplerinin belgesi ASKI ya alınır ve kamuya ilan edilir. Belgesinin
askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar
devam eder.
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*Kişinin Kaç Sınav Hakkı Var ?
Yalnızca tebliğler kapsamında yer alan mesleklerde 1 yıl içinde 4 sınav hakkı bulunmaktadır.
mesleklerde 1 yıl içinde toplam iki sınav hakkı vardır.

Diğer

*Tüm sınav hakları ücretsiz mi ?
Aday başarısız olması durumunda Yalnızca tebliğler kapsamında yer alan mesleklerde aynı birimlerden 1 yıl
içinde 3 kez daha ücretsiz olarak sınava girebilmektedir.
*Ne zaman Devlet Teşviği Ücret İadesine hak kazanılıyor?
Kişinin başvurduğu birimlerden başarılı olup yeterliliği almaya kazandığında teşvik hakkını elde ediyor.
*Teşvik İadeleri Ne Kadar Sürede Geri Yatar ?
Teşvik bildirimleri her ayın 25 i ve takip eden ayın 6 sı arasında yapılmakta olup ücretler hesaplara takip eden
ayın 20 sinden sonra yatmaktadır. CERTURK e bildirilen IBAN numaralarında hata olması durumunda yukarıda
belirtilen süreye ek 1 ay sonra sistemden IBAN ların düzeltilmesine müteakip iade yapılabilmektedir. IBAN
numarası adaya ait olmalıdır.
*Belge Ne kadar Sürede Gelir ?
Sınavdan başarılı olan adayların belgeleri ortalama 15-20 gün arasında gelmektedir.
*Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır ?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde açıklanmaktadır.
*Aday İtirazlarını Ne Kadar Süre İçerisinde CERTURK e bildirmelidir ?
Kişi tüm süreçle ilgili itirazlarını CERTURK e sınav tarihi itibari ile 2 hafta içerisinde bildirmelidir. CERTURK
internet sitesinde bulunan Şikayet İtiraz Paneline ya da CERTURK ofise gelerek yazılı olarak bildirimde
bulunmalıdır.
*Belge Kayıp Olduğunda Ne Yapılmalıdır?
Belgeli kişi belgesini kaybettiğinde CERTURK e dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Yeni belge ücretini (
100TL+KDV ) yatırarak talepte bulunabilir.

**** Diğer Tüm Hak ve Sorumluluklarınız Size Başvurudan Sonra Verilecek olan
KULLANIM SÖZLEŞMESİ ’’ nde detaylı olarak belirtilmektedir.
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“ P10-F23 BELGE

KAYNAK BÖLÜMLERİ
*Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
11UY0010-3 Çelik Kaynakçı 3 yıl / 2 yıl 11UY0016-4 Kaynak Operatörü 6 yıl / 3 yıl –
11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı 6 yıl / 3 yıl 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı 2 yıl - 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı 2 yıl 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 2 yıl 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı ( Seviye 3 / 4 ) 2 yıl
*Gözetim Periyodu Ne Kadardır ?
Belgelerin gözetimi belge almaya hak kazanıldığı tarihten itibaren belge süresi bitene kadar her 6 ay da bir
yapılması gerekir.
*Belge Süresi Dolunca Ne Yapılmalı ?
***11UY0010-3 Çelik Kaynakçı :
Belge sahibinin performansı aşağıdaki durumlardan biri için gerçekleştirilir.
a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek
belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul
kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
***11UY0016-4 Kaynak Operatörü / 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı :
Belge sahibinin performansı aşağıdaki durumlardan biri için gerçekleştirilir.
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek
belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul
kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.
***11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı /11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı :
2.yılın sonunda belgeli kişi sadece pratik sınava girerek başarılı olması durumunda 2 yıllık bir süre için belgesini
uzatır.
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***09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı / 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı :
İlk 2 yıllık sürenin bitiminden önce belgeli kişinin yaptığı kaynakların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın
belgelendirme kuruluşuna sunulması ile kişinin belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır. Ya da sağlanamadığı
durumlarda uzatma yapılabilmesi için kaynakçının tekrar pratik sınava alınması gerekir.

10UY0002-3 / 4 /5 Makine Bakım – 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi /
11UY0007-3 -4 Otomotiv Montajcısı – 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi
11UY0031-3 / Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli

*Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Belgelerinin geçerlilik süresi,24 aydan fazla ara vermemek koşuluyla 5 yıldır.

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya
performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay
içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur. Aksi
takdirde her ikisine de tekrardan girmesi gerekmektedir.

*Gözetim Periyodu Ne Kadardır ?
Belgenin geçerlilik süresi başlangıcı itibari ile 2. Yıl bitiminde yapılması gerekir.
*Belge Süresi Dolunca Ne Yapılmalı ?
a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav
yapılır

Bilgilendirmenin bir kopyasını aldım.

Aday Adı / Soyadı / İmzası :
Teslim Alınan Tarih:
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