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TKİ MEYEM  Belgelendirme Kuruluşu, başvuru sahiplerine  talep edilen belgelerin verilmesi, 

belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi askıya 

alınması ve iptal edilmesi ile ilgili  prosedürlerini oluşturmuş ve uygulamaktadır. 

TKİ MEYEM, belgelendirmeye ilişkin tüm kararları verme yetki ve sorumluluğunu kendisinde 

taşımaktadır. 

1. Adım: Başvuru Yapılacak Mesleğin Seçimi 

Başvuru yapılacak olan meslek, http://tkimeyem.tki.gov.tr/  web sitesi ana sayfadaki ilgili 

butonun tıklanmasıyla açılan sayfada çıkan listeden seçilir. 

2. Adım: Başvurunun Yapılması 

2.1.Bireysel Başvuru 

• tkimeyem.tki.gov.tr  web sitesi  “ONLINE BAŞVURU” bölümünden açılan sayfada 

başvuru yapılacak yeterlilik/yeterlilikler üzerinden Başvuru Formu eksiksiz olarak 

doldurulur, 

• Başvuru sahibi tarafından online başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru kaydı, online 

yazılım üzerinden belgelendirme personelinin onayına düşer, 

• Belgelendirme personeli tarafından bekleyen başvuru değerlendirmeye alınır  

• Değerlendirme sonucu olumsuz ise, başvuru sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir. 

• Değerlendirme sonucu olumlu ise başvuru sahibi, TKİ MEYEM  Merkez Ofisine bizzat 

gelerek veya tkimeyem.tki.gov.tr  internet adresinden Personel Belgelendirme Başvuru 

Formunu indirerek, gerekli bilgileri doldurur, ıslak imza ile imzalar.  

• İlgili yeterlilikte sınava girme şartı olarak ön değerlendirme sınavının olması 

durumunda, başvuru sahibi ilk olarak ön değerlendirme sınav ücretini öder.  

• Başvuru formu ve ön değerlendirme sınav ücreti dekontu ve başvuru sırasında istenen 

diğer belgeleri, TKİ MEYEM Belgelendirme Kuruluşuna bizzat teslim eder ya da 

gönderir. 

• Evrakların(ödeme dekontu vb) TKİ MEYEM ofisine iletildiği tarihten itibaren 3 gün 

içerisinde ön değerlendirme sınavı için tarih belirlenir.) 

• Ön değerlendirme sınavında başarılı olan başvuru sahibi yeterlilik sınavına girmeye hak 

kazanır. 

• Aday, tkimeyem.tki.gov.tr  web sitesi  yada merkez ofisten temin edeceği Aday 

Sözleşmesini doldurup imzalayarak 3 gün içerisinde yeterlilik sınav ücreti dekontu ile 

birlikte TKİ MEYEM e iletir. 

• Yeterlilik sınav ücretini ödemeyen adayın başvurusu iptal edilir. 

• Tüm başvuru sahipleri, “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını eksiksiz 

doldurmalı ve ıslak imza ile imzalamalıdır. Aksi takdirde sınav başvuruları kabul 

edilmez 

• Personel Belgelendirme Başvurusu, Başvuru Formuna göre alınır. 
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• Adaylara ulusal yeterlilikteki kritik adımlar konusunda bilgilendirme yapılır. 

• Ön değerlendirme sınav ücreti teşvik kapsamına dahil değildir. 

• Birim birleştirme talebi olan adayların resmi birim başarı belgesini sunması şarttır. 

2.2.Kurumsal (Toplu) Başvuru 

• Kurumsal Başvuru Talep formu ile yetkili kişi TKİ MEYEM Belgelendirme Personeline 

iletilir. 

• Formda tanımlanan Kurumsal Başvuru Yetkilisi ne tkimeyem.tki.gov.tr  web sitesi  

üzerinden toplu başvuru yapabilmesi için kullanıcı hesabı oluşturulur. 

• Kurumsal Başvuru Yetkilisi, kendisine sunulan hesap bilgileri ile tkimeyem.tki.gov.tr 

web sitesinde “ONLINE BAŞVURU” bölümünden açılan sayfada 

“KURUMSAL/TOPLU KAYIT” üzerinden sisteme giriş yapar 

• Portal üzerinde başvuru yapılacak UY ile ilgili gerekli işaretlemeler ve aday bilgilerini 

içeren dosya eksiksiz olarak yüklendikten sonra madde 2.1.’de anlatılan üçüncü adım 

sonrası iş ve işlemler ile başvuru süreci devam eder(Bknz 2.1.Bireysel Başvuru).  

            BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

• Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi 

• Ödeme Belgesi (ön değerlendirme sınav ücreti, yeterlilik sınav ücreti ve belge masraf 

karşılığı Ücret ödemeleri; TKİ MEYEM Banka hesabına adayın Ad- Soyad, TC Kimlik 

No ve ön değerlendirme sınavı için ön değerlendirme sınav ücreti, yeterlilik sınavı için 

yeterlilik sınavı ücreti açıklamaları belirtilerek yapılmalıdır.) 

• Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kısmında 

belirtilen belgeler. 

• Birim birleştirme talep edilmesi halinde, resmi birim başarı belgesi (Birim başarı belgesi 

mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmez). 

ÖNEMLİ: TÜM BAŞVURU SAHİPLERİ, “PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU 

FORM”LARINI EKSİKSİZ DOLDURMALI VE ISLAK İMZA İLE İMZALAMALIDIR. 

AKSİ TAKDİRDE SINAVA BAŞVURULARI KABUL EDİLMEZ. 

ÖNEMLİ: KURUMSAL BAŞVURULAR TEŞVİK KAPSAMINDA YAPILACAKSA ŞAYET 

YETERLİLİK ÜCRETİNİN TÜM ADAYLAR İÇİN TEK ÖDEME İLE TOPLAM ADAY 

SAYISINI KARŞILAYACAK MİKTARDA BAŞVURU NO, ADAY SAYISI VE YETERLİLİK 

KODU AÇIKLAMASI İLE YATIRILMASI ESASTIR. AKSİ HALDE TEŞVİKTEN 

YARARLANILAMAZ. 
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3. Adım: Başvurunun Kabulü/Reddi 

• Başvuru kabul edilir ise, Başvuru Sahibi, Aday statüsü kazanır. Bu durum 

belgelendirme personeli tarafından, gerekli iletişim araçları kullanılarak (faks, e-mail, 

posta, sms, yüz yüze) Başvuru Sahibine iletilir. 

• Başvuru red edilir ise, reddedilen başvuru, gerekçesi ile birlikte belgelendirme personeli 

tarafından gerekli iletişim araçları kullanılarak (faks, e-mail, posta, sms, yüz yüze) 

Başvuru Sahibine iletilir. 

Her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar, 

varsa ön yeterlilik koşullarını sağlayan belgeler ile birlikte Kurumumuza elden veya 

posta/kargo ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan başvuru sahiplerinin başvuru 

kabulleri yapılmaz. 

4. Adım: Sınav 

• Başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi, web sitesi üzerinden de 

yayınlanır. 

• Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde, adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. 

Aksi durumunda sınav hakkını yitirmiş olur. 

• Sınav merkezinde hazır olan aday önce teorik sınava daha sonra da uygulama sınavına 

girer. 

• Başvurusu kabul edilmiş adaylar, belgelendirme sürecinde kendilerine verilmiş olan 

şifre ile  web sitesi üzerinden giriş yaparak, şahsına ait belgelendirme işlem sürecini 

online olarak da takip edebilir. 

• Sınav alanına kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşleyici silahlar, içme suyu, şeker ve 

alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. 

• Sınav esnasında telsiz, radyo, ses kayıt cihazları, fotoğraf makinesi, tablet, dizüstü 

bilgisayar, kitap, dergi, gazete ,cetvel, pergel ve açıölçer gibi  cihazları kullanılması 

yasaktır. 

• Teorik sınav için her bir soruya 2 dk süre verilmekte olup başvurulan UY nin öngördüğü 

sayıda soru sorulmaktadır. 

• Performans sınavları başvurulan UY ye ve her bir UY için hazırlanan senaryoya göre 

değişmekte olup her bir UY için öngörülen maksimum süreler aşağıda verilmektedir. 

***18UY0364-4 Rev00 Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4; Maksimum 60dk 

***18UY0379-3 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye 3; A2 Maksimum 60dk,  

                   B1 Maksimum 75 dk, 

                  B3 Maksimum 80 dk 

***18UY0379-4 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye 4; A2 Maksimum 60dk,  

                   B1 Maksimum 75 dk, 
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                  B3 Maksimum 80 dk 

***19UY0396-4 Rev 00 Yeraltı Üretim İşçisi Seviye 3; B3 Maksimum 30 k,  

                   B8 Maksimum 30 dk, 

***18UY0363-4 Rev 00 Mekanizasyon İşçisi (Maden) Seviye 4; A2 Maksimum 60dk,  

***18UY0365-4 Rev 00 Pres İşçisi (Maden) Seviye 4; A2 Maksimum 30dk, 

***20UY0422-4 Rev 00 Tahlisiyeci Seviye 4; A2 Maksimum 45dk 

                    

 

5. Adım: Belgelendirme 

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar, belge almaya hak kazanır. Başarı 

sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir.  


