
BAŞVURU ve BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

BAB mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak başvuru sahipleri FR.09 Aday Başvuru 

Formuna çevrimiçi olarak BAB resmi web sitesinden www.brisaakademi.com ulaşabilirler. 

Başvuru sahipleri FR.09 Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup imzalandıktan sonra 

ekinde Kimlik fotokopisini ve Banka dekontunu BAB Merkez Binasına elden veya posta 

yoluyla göndereceklerdir. Başvuru sahipleri online başvuru yapması durumunda kişi bilgileri 

sisteme kaydedilecek, başvurunun onaylanması aşamasında kendilerinden online olarak 

doldurdukları FR.09 Aday Başvuru Formunun imzalı hali elden veya posta yoluyla alınacaktır. 

Başvuru sahipleri sınav ücretlerini, MYK ve BAB resmi web sitesinden ve BAB Merkez 

Binasını arayarak (0262 316 45 10) öğrenebileceklerdir. 

Başvurular incelenir eksiksiz başvurular onaylanır, onaylanan başvurularla ilgili 

adaylara/kurumlara bilgilendirme mail veya sms veya telefon yoluyla  yapılır.  

Başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde adaylara başvuru sonucu bildirilir. 

Başvuru evraklarında bir eksiklik olması durumunda adaya tamamlanması için 5 iş günü verilir. 

Başvurusu onaylanan adaylara uygulanacak sınavların yeri, tarihi, değerlendiricileri ve 

gözetmenleri BAB tarafından sistem aracılığıyla belirlenir. Belirlenen sınavlar BAB resmi web 

sitesinden yayınlanır. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI 

Teorik sınavlarda adaylardan, sınav öncesinde kendilerine Gözetmenler ve/veya 

değerlendiriciler tarafından gösterilen şekilde cevap kâğıdına doğru şıkkı işaretlemeleri 

beklenmektedir. 

Cevapların işaretlenmesinde uygunsuz işaretlenmiş cevaplar yanlış sayılmaktadır. Her soru için 

yalnız 1(bir) tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış 

sayılmaktadır. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı 

dikkate alınmaz. 

Değerlendirici(ler) sınavlar sonucunda kamera karşısında kapattığı sınav dokümanlarını FR.30 

Sınav Dokümanları Teslim Etme-Alma Formuna işleyerek elden veya kargo yoluyla BAB 

Merkezine gönderir. 

Sınav sonuçları karar vericilerin onayına gönderilir. 

Sınav  süreci tamamlanmış adayların itiraz ve şikayet hakları saklı kalmak koşuluyla en çok 10 

gün içerisinde belge kararı verilir. 

Performansa dayalı sınavlarda; Ulusal Yeterliliklerde belirtilen başarım ölçütleri ve/veya 

Beceri ve Yetkinliklerde belirtilen uygun kontrol çizelgeleri kullanılır. 

İlgili yeterlilikte belirtilen şartlara göre kontrol listeleri doldurularak adayın değerlendirilmesi 

yapılır. 

Sınav sonuçları BAB internet sitesi üzerinden yayınlanır. Adaylara/Kurumlara sms/mail 

yoluyla bilgilendirme yapılır. BAB internet adresinden adaylar kendi sınav sonuçlarını 

öğrenebilirler. 

Her meslek alanına ait özel sınav şartnamelerinde, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen başarım 

ölçütlerine uygun kontrol çizelgelerinin kullanımı ve değerlendirilmesi özel olarak 

tanımlanmıştır. 

 



      BELGENİN VERİLMESİ 

Belge almaya hak kazanan kişilerin isim listesi, sınav tarihinden sonraki 7 gün içerisinde itiraz 

ve şikâyet olmaması durumunda MYK Web Portalı üzerinden “Sınav ve Belgelendirme 

Süreçleri İçin Portal Kullanım Kılavuzu” nda belirtilen kurallar çerçevesinde Mesleki Yeterlilik 

Kurumu’na bildirilir.  

MYK tarafından basılan belgelerin BAB' a ulaşması durumunda belgenin doğruluk kontrolü 

yapılır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri BM tarafından imzalanır ve belgelerde tek imza yer alır. 

Kişi SMS veya telefon veya mail aracılığıyla bilgilendirilerek 15 gün içerisinde kargo/elden 

belge sahibine teslim edilir. 

Verilen belgelerin kaybolma, yırtılma vs nedenlerle yeniden belgeye ihtiyaç duyulmaları 

halinde kişi BAB ile iletişime geçtikten 10 gün içerisinde durum Belgelendirme Müdürü 

tarafından MYK’ ya bildirilir. MYK tarafından basılan belgelerin BAB’ a ulaşması durumunda 

belgenin doğruluk kontrolü KYT tarafından yapılır. Belge BM tarafından imzalanır ve 

belgelerde tek imza yer alır. Kişi SMS veya telefon veya mail aracılığıyla bilgilendirilerek 15 

gün içerisinde kargo/elden belge sahibine teslim edilir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları MYK 

tarafından belirlenir. 
 

http://portal.myk.gov.tr/ekler/kilavuz.pdf
http://portal.myk.gov.tr/ekler/kilavuz.pdf

