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      AMAÇ; 

1. Belgelendirme, şartları ve kapsamı 

2. Değerlendirme süreci- değerlendirme nasıl yapılıyor? 

3. Belgelerin uzatılması askıya alınması, kapsamının daraltılması, iptali  

4. Başvuru sahibinin hakları 

5. Belgelendirilirmiş kişinin görevleri 

6. Ücretler  

7. Diğer 

Başlıkları hakkında bilgi vermek. 

 

1-Belgelendirme, Şartları ve Kapsamı 

Başvuru formunda doldurulan kişisel bilgiler ve istenen evrakların doğruluğundan aday 

sorumludur. Bu bilgiler ve evraklarda gerçekleşen değişiklikleri en kısa sürede ONAYTÜRK’e 

bildirmek adayın sorumluluğundadır. Adayın başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde; 

teşvikten faydalanıyor ise 3 adet, teşvikten faydalanmıyor ise 2 (iki) adet sınav hakkı vardır. 

Belge kapsamı ve belge almak için istenilen ön koşulları ve belge kapsamlarını,  

www.onayturk.com adresinde “DOKÜMANLAR” sekmesinde “BELGELENDİRME PROGRAMLARI” 

dokümanından ulaşabilirsiniz. 

2- Değerlendirme Süreci– Değerlendirme Nasıl Yapılıyor? 

Sınavlarda teorik, mülakat ve uygulamalı sınav metotları kullanılmaktadır. Ulusal Yeterlilik 

belgesi sahip olabilmek için belirtilen tüm sınavlarda başarı olunmak zorundadır. MYK 

tarafından yayınlanmış olan yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınacak tedbirler rehberi 

doğrultusunda sınav ve belgelendirme yapılmakta olup adayların sınavlarda okunan sınav 

kurallarına uyması beklenmektedir. Tedbirlere uymayan adaylar sınava alınmazlar.  

Sınavlar ile ilgili; 

 -başarım oranları 

 -soru adetleri  

 -sınav süreleri 

-soru türleri vb. konulardaki bilgilere 

     www.onayturk.com adresinde “MESLEKLER”sekmesinde ilgili meslekleği tıklayarak 

“BELGELENDİRME PROGRAMLARI” Dokümanından ulaşabilirsiniz. 

     Ayrıca  sınav ; 

       -Tarihleri 

       -Yeri  

       -saati  

       -sonuçlarına  

     www.onayturk.com adresinden ulaşabilirsiniz. ONAYTÜRK, sınav sonuçlarını, sınavın yapıldığı 

tarihten en çok 10 iş günü sonrasında, www.onayturk.com.tr adresinde duyurur. Ayrıca 

performans sınavı bitiminde Onaytürk sınav yapıcılarımızı değerlendirmek isterseniz lütfen anket 

formunu doldurunuz. 

 

http://www.onayturk.com/
http://www.onayturk.com/
http://www.onayturk.com/
http://www.onayturk.com.tr/


 

ADAY BİLGİLENDİRME FORMU 

 

2 

FR.45 Yayin Tarihi 24.04.2018, Rev.05, Revizyon Tarihi 29.06.2020 

 

Önemli: MYK Teorik ve Performansa Dayalı sınavlar için Uygulama Rehberinde; Performansa 

Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar bölümünde yer alan 14.maddesine istinaden adayların 

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama 

Linkine erişim sağlayarak sınava girecekleri Ulusal Yeterliliklerinin pdf dokümanının ulaşarak, ön 

bilgi ve kritik adımları (kritik adımlar * işareti ile gösterilmiştir) incelemeleri gerekmektedir. Söz 

konusu kritik adımlara ilişkin bilgi paylaşılmıştır. 

   Teorik sınav test usulü meslek kollarına göre MYK tarafından belirlenmiş soru sayısına 

göre İSG, çevre, kalite yönetim ve yapacağı(yaptığı) iş ile ilgili olacak. Adaylar her iki 

sınavdan geçmek zorundadırlar 

3- Belgelerin uzatılması askıya alınması, kapsamının daraltılması, iptali 

www.onayturk.com web sayfamızda “DOKÜMANLAR”sekmesinde “Belgelendirmenin Askıya 

Alınması, Geri Çek. veya Kap. Daraltılması Pr.” ulaşabilirsiniz. 

 

4- Başvuru Sahibinin Hakları ve ONAYTÜRK’ ün Yükümlülükleri 

www.onayturk.com web sayfamızda “DOKÜMANLAR”sekmesinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Kullanım Sözleşmesinden” ulaşabilirsiniz. 

5- Belgelendirilmiş Kişinin Görevleri 

Başvuru formunda ‘’Başvuru Taahhüdü’’ kısmında açıklanmıştır. 

6- Ücretler  

Ücret konusunda; 

 -Belge ücreti 

 -Belge yenileme ücreti 

 -ücret iade vb. 

Konularında bilgiye www.onayturk.com web sayfamızdaki Ücret Listesinden ulaşabilirsiniz. 

7- Diğer 

Onaytürk belirlemiş olduğu; 

          a )18 yaş altındaki adayların  
          b ) Engelli adayların (spastik, kör, ve işi yapmasına engel uzuv kaybı olan), adayların 
başvurularını kabul etmek/etmemek ONAYTÜRK inisiyatifindedir. 
    8- Sınav Programı Aday Sayısı Hakkında  
 
Sabit sınav merkezimizde sınavlar 1 adayın başvurması ile programlanır. İstisnai durumlar hariç.  

Ahşap Kalıp, Betonarme Demircisi 4 adayın başvurması ile, İskele Kurulum Elemanı 2 adayın 

başvurması ile programlanır Grup halinde yapılan sınavlarda gerekli aday sayısına ulaşılamadığı 

durumlarda bekleme süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. Başvurusu alınan aday bu süre bitiminde 

sınava dâhil edilemez ve bu süre bitiminde sınav ücret iadesi istemesi halinde sınav ücreti 

kendisine iade edilir. 

Gezici sınav alanlarında sınavlar 5 adayın başvurması ile programlanır. İstisnai durumlar hariç. 

  

 

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama
http://www.onayturk.com/
http://www.onayturk.com/
http://www.onayturk.com/

