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                                                                                      Hayır ise 

                                                                                       

                        Evet ise     

                  

       

 

              10 Yıl Sonra 

                                                                                                                        Ulusal Yeterlilikte belirtilen belge                                      
                                                                                                                        süresinin iki katı süre sonunda                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                    Sonuç olumsuz ise            

                                                     

 

                                                        Sonuç olumlu ise                                                    Ulusal yeterlikte belirtilen çalışma               

                                                                                                                         süresi kadar çalışıldı ise,  

 

 

  

 

                                                                                   

  

(1) ADAY BAŞVURU FORMUNUN 
DOLDURULMASI 

 

(2) BAŞVURUNUN KABULÜ 

 
(3) BAŞVURUNUN REDDİ 

 

(4) ADAY DOSYASI HAZIRLANMASI 
 

(5) SINAVIN AÇILMASI 
 

(6) SINAV SONUÇLARININ 
AÇIKLANMASI 

 

(7) TEKRAR SINAVA 
GİRME HAKKININ 

DOĞMASI 
 

(8) BELGELENDİRME KARARI  

(9) BELGE TESLİMİ 

(10) BELGE YENİLENMESİ 
 



  

          Doküman No MTB.06 

AKIŞ ŞEMASI  
Yayın Tarihi 12/12/2018 

Revizyon No 01 

          Revizyon Tarihi 01.03.2021 

 

Sayfa 2 / 2 

 
 

 

No BELGELENDİRME AKIŞI  

1 

4K Belgelendirme internet sitesindeki dokümanlar kısmından aday başvuru formunun çıktısı alınarak veya 

ofisimizden aday başvuru formu alınarak imzalanır. İmzalı başvuru formu, kimlik fotokopisi ve sınav 

ücretinin yatırıldığına dair dekont 4K Belgelendirme’ ye elden veya kargo ile ulaştırılır. 

 

2 

4K Belgelendirme’ ye ulaşan başvuru evraklarının tümü belgelendirme asistanı tarafından alınıp Kalite 

Yönetim Temsilcisi’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Temsilcisi başvuruyu onaylar ise sınav başvurusu 

yapan kişi, aday olur.  

 

3 

Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, başvuru uygun bulunmaz ise, başvuru onaylanmaz. Bu durumda 

Kalite Yönetim Temsilcisi, gerekçelerini belirtir bir yazı ile durumu ilgili kişiye tebliğ eder. 

 

4 

Aday olmaya hak kazanan kişinin evrakları, Belgelendirme Asistanı tarafından dosyalanarak, 

Belgelendirme Müdürü’nün odasında bulunan kilitli dolapta muhafaza edilir. 

 

5 

Kalite Yönetin Temsilcisi tarafından aday isimlerinin MYK’ya bildiriminden sonra, sınav gün ve saati 

adaya bildirilir.  Bildirilen sınav gün ve saatinde, adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Aksi 

durumda aday, sınav hakkını yitirmiş olur.  

 

6  

Sınavların değerlendirilmesi, Sınav Yapıcılar (Değerlendiriciler) tarafından yapıldıktan sonra, Karar 

Verici’ler sınav sonuçlarına dair nihai kararı verir.  Sınav sonuçları, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından 

MYK wep sitesine ilan edilir. 
 

7 

Aday, girmiş olduğu sınavdan başarısız olduğu takdirde 1 yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden 1 sınav 

hakkına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İşsizlik Fonu Teşviki’ nden yararlanmak isteyip başvuruda 

bulunduğu ulusal yeterlilik sınavından başarısız olduğu takdirde ilk başvurudan itibaren 12 ay içerisinde bir 

ücret ödemeden 2 sınav hakkına sahiptir. Tüm bu sınavlardan başarısız olunduğu takdirde adaylar, yine 

sınava girmek isterse sınav ücretini tekrar yatırmak zorundadır.    

 

8 

Aday sınav sonuçları, MYK Web Portala yüklenir. Bu tarihten itibaren başarılı olan adaylar belgeli kabul 

edilir.  

 

9 

MYK 5 iş günü içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni 4K Belgelendirme’ ye gönderir. Aday da Mesleki 

Yeterlilik Belgesi’ni 4K Belgelendirme’ den teslim alır ya da posta/kargo yolu ile adaya 4K Belgelendirme 

tarafından gönderilir. 

 

10 

Yenileme sürecinde, belge geçerlilik süresinin sonunda, belgenin iptalini gerektirecek bir durumun 

oluşmaması (sağlık problemi v.b.) ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili 4K Belgelendirme’ye 

performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda kişi, belgesinin olduğu yeterlilikte belirtilen süre 

boyunca çalıştığını belgelendirdiğinde (sözleşme, fatura v.b.) belgenin süresi, belge süresi kadar daha 

uzatılır. 

Uzatma süresi bittikten sonra, aday hem teorik hem de performans sınavlarına tekrar girer.  

Çelik kaynakçısı ulusal yeterliliğinde ise, belge geçerlilik süresi 3 yıl olan adaylar, belge geçerlilik 

süresinin sonunda hem teorik hem de performans sınavlarına tekrar girer.  

 

 


