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YETERLİLİK GÖZETİM (3. YIL) BİLGİ NOTU 
VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

BELGE YENİLEME (5. YIL) BİLGİ 
NOTU VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

12UY0093-2  
Servis Görevlisi 
Seviye 2 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
geçerlilik süresinin 3. yılından 
itibaren birey sınav ve 
belgelendirme kuruluşu tarafından 
en az bir kez gözetime tabi tutulur.  
Bu gözetim, sınav ve 
belgelendirme kuruluşunun 
belirlediği performans 
değerlendirme formlarının, adayın 
çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından 
düzenlenmesi ve onaylanması ile 
gerçekleştirilir. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 
 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum 
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
içinde gözetimde başarılı olan aday, 
başvuru tarihinden itibaren toplamda en 
az 12 ay çalıştığını belgelendirmesi 
durumunda ikinci kez bir gözetime daha 
tabi tutulur.  
 
Bireyin tüm performans 
değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise 
sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıl 
daha uzatılır.  
 
Yukarıda yer alan şartların yerine 
getirilememesi halinde aday güncel 
bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi 
tutulur, ikinci 5 yılın sonunda ise güncel 
bilgileri içeren teorik ve pratik sınav 
yapılır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 
 
 

12UY0093-3  
Servis Görevlisi 
Seviye 3 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
geçerlilik süresinin 3. yılından birey 
sınav ve belgelendirme kuruluşu 
tarafından en az bir kez gözetime 
tabi tutulur.  
Bu gözetim, sınav ve 
belgelendirme kuruluşunun 
belirlediği performans 
değerlendirme formlarının, adayın 
çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından 
düzenlenmesi ve onaylanması ile 
gerçekleştirilir. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum 
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
içinde gözetimde başarılı olan aday, 
başvuru tarihinden itibaren toplamda en 
az 12 ay çalıştığını belgelendirmesi 
durumunda ikinci kez bir gözetime daha 
tabi tutulur.  
 
Bireyin tüm performans 
değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise 
sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıl 
daha uzatılır.  
 
Yukarıda yer alan şartların yerine 
getirilememesi halinde aday güncel 
bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi 
tutulur, ikinci 5 yılın sonunda ise güncel 
bilgileri içeren teorik ve pratik sınav 
yapılır. 
 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 
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YETERLİLİK GÖZETİM (3. YIL) BİLGİ NOTU 
VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

BELGE YENİLEME (5. YIL) BİLGİ 
NOTU VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

12UY0093-4  
Servis Görevlisi 
Seviye 4 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
geçerlilik süresinin 3. yılında birey 
sınav ve belgelendirme kuruluşu 
tarafından en az bir kez gözetime 
tabi tutulur.  
Bu gözetim, sınav ve 
belgelendirme kuruluşunun 
belirlediği performans 
değerlendirme formlarının, adayın 
çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından 
düzenlenmesi ve onaylanması ile 
gerçekleştirilir. 
 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum 
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
içinde gözetimde başarılı olan aday, 
başvuru tarihinden itibaren toplamda en 
az 12 ay çalıştığını belgelendirmesi 
durumunda ikinci kez bir gözetime daha 
tabi tutulur.  
 
Bireyin tüm performans 
değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise 
sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıl 
daha uzatılır.  
 
Yukarıda yer alan şartların yerine 
getirilememesi halinde aday güncel 
bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi 
tutulur, ikinci 5 yılın sonunda ise güncel 
bilgileri içeren teorik ve pratik sınav 
yapılır. 
 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 
 
 
 
 

12UY0094-4  
Bar Görevlisi Seviye 
4 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
geçerlilik süresinin 3. yılında birey 
sınav ve belgelendirme kuruluşu 
tarafından en az bir kez gözetime 
tabi tutulur.  
Bu gözetim, sınav ve 
belgelendirme kuruluşunun 
belirlediği performans 
değerlendirme formlarının, adayın 
çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından 
düzenlenmesi ve onaylanması ile 
gerçekleştirilir. 
 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum 
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
içinde gözetimde başarılı olan aday, 
başvuru tarihinden itibaren toplamda en 
az 12 ay çalıştığını belgelendirmesi 
durumunda ikinci kez bir gözetime daha 
tabi tutulur. 
 
Bireyin tüm performans 
değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise 
sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıl 
daha uzatılır.  
 
Yukarıda yer alan şartların yerine 
getirilememesi halinde aday güncel 
bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi 
tutulur, ikinci 5 yılın sonunda ise güncel 
bilgileri içeren teorik ve pratik sınav 
yapılır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 
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YETERLİLİK GÖZETİM (3. YIL) BİLGİ NOTU 
VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

BELGE YENİLEME (5. YIL) BİLGİ 
NOTU VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

12UY0095-5  
Servis Yöneticisi 
Seviye 5 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
geçerlilik süresinin 3. yılında birey 
sınav ve belgelendirme kuruluşu 
tarafından en az bir kez gözetime 
tabi tutulur.  
Bu gözetim, sınav ve 
belgelendirme kuruluşunun 
belirlediği performans 
değerlendirme formlarının, adayın 
çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından 
düzenlenmesi ve onaylanması ile 
gerçekleştirilir. 
 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum 
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
içinde gözetimde başarılı olan aday, 
başvuru tarihinden itibaren toplamda en 
az 12 ay çalıştığını belgelendirmesi 
durumunda ikinci kez bir gözetime daha 
tabi tutulur.  
 
Bireyin tüm performans 
değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise 
sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıl 
daha uzatılır.  
 
Yukarıda yer alan şartların yerine 
getirilememesi halinde aday güncel 
bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi 
tutulur, ikinci 5 yılın sonunda ise güncel 
bilgileri içeren teorik ve pratik sınav 
yapılır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 
 
 

13UY0182-4 
Aşçı Seviye 4 Rev00 

Aday, belge geçerlilik süresi içinde 
yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşu tarafından en az bir kez 
gözetime tabi tutulur. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 
 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu 
tarafından yapılan gözetim veya 
performans değerlendirmesi sonuçları 
başarılı bulunan ve belge geçerlilik süresi 
dâhilinde meslekte iki (2) yıldan fazla ara 
vermeden çalıştığını belgelendiren 
bireylerin belgesi bir defaya mahsus 
olmak üzere doğrudan yenilenir.  
 
İkinci beş yılın sonunda ise belge 
sahibine, belge yenileme sınavı 
uygulanarak belgesi yenilenir. 
 
Belge geçerlilik süresi içinde fiilen iki (2) 
yıldan fazla mesleğe ara veren ve/veya 
yapılan gözetim veya performans 
değerlendirmesi sonuçları başarılı olarak 
beyan edilmeyen belge sahibine, belge 
geçerlik süresi sonunda yeniden yeterlilik 
sınavı uygulanır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 
 



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi 
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) 

TUĞGİN BİLİRGEN  0242 314 37 92 Sayfa 4 
 

YETERLİLİK GÖZETİM (3. YIL) BİLGİ NOTU 
VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

BELGE YENİLEME (5. YIL) BİLGİ 
NOTU VE KULLANILMASI GEREKEN 

FORMLAR 

13UY0182-4 
Aşçı Seviye 4 Rev01 

Belge geçerlilik süresi içerisinde 
adaylar gözetime tabi tutulur. 
 
Adayın performansı belge aldığı 
tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl 
arasında sınav ve belgelendirme 
kuruluşunca belirlenen gözetim 
yöntemi ile değerlendirilir.  
 
Gözetim sonucu performansı 
yeterli bulunmayan veya gözetimi 
belge sahiplerinden kaynaklanan 
nedenlerle yapılamayan belge 
sahiplerinin belgeleri askıya alınır. 
Askı nedeni ortadan kalkan belge 
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği 
geçerlilik süresi sonuna kadar 
devam eder. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 
 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda 
belge sahibinin performansı aşağıda 
tanımlanan yöntemlerden en az biri 
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 
 
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde 
yeterlilik belgesi kapsamında toplamda 
en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,  
 
b) Yeterlilik kapsamında yer alan 
yeterlilik birimleri için tanımlanan 
uygulama (performans) Sınavı (P1) 
Değerlendirme sonucu olumlu olan 
adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl 
daha uzatılır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 

15UY0216-4  
Kahve Bar Görevlisi 
(Barista) Seviye 4 

Belge geçerlilik süresi içerisinde 
adaylar gözetime tabi tutulur. 
Adayın performansı belge aldığı 
tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl 
arasında sınav ve belgelendirme 
kuruluşunun belirleyeceği gözetim 
yöntemi ile değerlendirilir. 
 
Gözetim sonucu performansı 
yeterli bulunmayan veya gözetimi 
belge sahiplerinden kaynaklanan 
nedenlerle yapılamayan belge 
sahiplerinin belgeleri askıya alınır. 
 
Askı nedeni ortadan kalkan belge 
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği 
geçerlilik süresi sonuna kadar 
devam eder. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip 

Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans 
Değerlendirme Formu 

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda 
belge sahibinin performansı aşağıda 
tanımlanan yöntemlerden en az biri 
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 
 
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde 
yeterlilik belgesi kapsamında toplamda 
en az 12 ay çalıştığına dair resmi kayıt,  
 
b) Yeterlilik kapsamında yer alan 
yeterlilik birimleri için tanımlanan 
Uygulama (performans) Sınavı (P1) 
Değerlendirme sonucu olumlu olan 
adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl 
daha uzatılır. 
 
• SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu 
• SPB01-10-F04 Gözetim Belge 

Yenileme Performans Değerlendirme 
Formu 

• SPB01-10-F07 Belge Yenileme 
Formu 

 

 

 

 

 



ATSO MESEM GÖZETİM TAKİP FORMU 

Açıklama:* Formda kazıntı, silinti olmayacaktır 
**Belgeli Aday, 3. yılda gerçekleştirilecek olan birinci gözetim denetiminde bu formu doldurup; ekte yer 
alan “Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu”nu işletmeye (İk Müdürü, Servis 
Müdürü, Genel Müdür vb.)onaylatarak belge gözetim tarihinden önce ATSO MESEM’e iletmesi 
gerekmektedir. Aksi halde belge, 12 ay askıya alınır ve bu süre içerisinde gelmez ise iptal edilir.  
***Servis Görevlisi S2-3-4, Bar Görevlisi S4 ve Servis Yöneticisi S5 ulusal mesleki yeterliliklerinde belge 
alan adaylar 5. yıldaki belge yenileme süreci öncesinde ikinci bir gözetime daha tabi tutulur.   

SPB01-10-F01 Rev.05/09.01.2019 
1/1 

 

 

Ek: Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu 
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ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI 
İKTİSADİ İŞLETMESİ MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ’ne (ATSO MESEM)  

 
Aşağıda detaylarını belirttiğim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeme ait “Gözetim” sürecine İlişkin talebimin 
değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                             ……../......../20....   
                                                                

                                                                                                            İmza       
                                                                                                                                                                                       

T.C. Kimlik No                                     
: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adı Soyadı                                            : ……………………………………………………………………………………………….. 
Yeterlilik Adı                                             : ……………………………………………………………………………………………….. 
Yeterlilik Seviyesi ve Revizyon No : ……………………………………………………………………………………………….. 
Belge No  : ……………………………………………………………………………………………….. 
Belge Düzenleme Tarihi : ……………………………………………………………………………………………….. 
Belge Geçerlilik Tarihi : ……………………………………………………………………………………………….. 
Telefon ve E-Posta : ……………………………………………………………………………………………….. 

İkamet Adresi : 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Gözetim/Belge Yenileme 
Performans Değerlendirme 
Formu 

: 

İşletme tarafından 
dolduruldu 

İşletme Tarafından 
Doldurulmadı 
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BİRİNCİ GÖZETİM İKİNCİ GÖZETİM 

Gözetim Performans 
Değerlendirmesi 

Olumlu 

 

Olumsuz 

 

Gözetim Performans 
Değerlendirmesi 
 

Olumlu 
 
 

 

Olumsuz 
 
 

 

Belge Askıya Alındı   Belge Askıya Alındı 
 

 

 
 

 

Belge Geçerliliği Kararı Verildi  
Belge Geçerliliği Kararı 
Verildi 
 

 
 

Belge İptal Kararı Verildi  Belge İptal Kararı 
verildi 

 

 
 

 
Açıklama 
 
 

BELGE KARAR VERİCİ AD SOYAD TARİH İMZA 
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tbilirgen
Belirtme
Belge sahibi olarak tarih ve İmza atmayı unutmayınız.

tbilirgen
Belirtme
Belge sahibi olarak sol alanda talep edilen tüm bilgilerinizi belirtilen bu alanlara girişini yapınız. 

tbilirgen
Belirtme
Bu alanı boş bırakınız. Kesinlikle işaretleme yapmayınız.



GÖZETİM/BELGE YENİLEME PERFORMANS  
DEĞERLENDİRME FORMU 
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ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi 

ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’ne 

                                                                               Antalya 

Merkeziniz tarafından belgelendirilmiş bulunan ……………………..…………………………………… T.C. nolu ve 
…………………………………………………………………isimli kişi …………………………… / ………………………………. tarihleri 
arasında, işletmemizin ………………………………………………… bölümünde ………………………………………………. 
görevlisi olarak çalışmıştır/çalışmaktadır. 

Adayın Belge Sahibi Olduğu Ulusal Mesleki Yeterlik1 

12UY0093-2 Servis Görevlisi Seviye 2 �  12UY0095-5 Servis Yöneticisi 
Seviye 5  

�  

12UY0093-3 Servis Görevlisi Seviye 3 �  15UY0216-4 Kahve Bar 
Görevlisi (Barista) Seviye 4 

�  

12UY0093-4 Servis Görevlisi Seviye 4  �  13UY0182-4 Aşçı Seviye 4 �  
12UY0094-4 Bar Görevlisi Seviye 4 �    

 

Değerlendirme Ölçütü2 Evet Hayır 
Kişi, ulusal yeterlilikte yer alan işin gerektirdiği bilgiye 
(teorik) sahiptir. 

�  �  

Kişinin performansı, Ulusal Mesleki Yeterlilikte yer alan 
beceri ve yetkinlik (performans) şartlarını taşımaktadır. 

�  �  

Açıklama3 : 
 
 

 

Bilgilerinize sunarım. 

                                                           
1 Ulusal Mesleki Yeterlilikler için www.atsomesem.org.tr yada www.myk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
2 Değerlendirme ölçütlerinin ikisinin de “Evet” olması durumunda (Değerlendirme Olumlu) belge geçerliliği 
devam eder. En az birinde “Hayır” cevabı verilmesi durumunda (Değerlendirme Olumsuz) adayın belgesi birinci 
gözetimde 12 ay süresince askıya alınır. İkinci gözetim sürecinde değerlendirmenin olumsuz olması durumunda 
ise adayın belgesi iptal edilir.  Aday sınav bedelini ödeyerek yeniden belgelendirme sınavına başvuru yapabilir. 
3 İşyeri yetkilisi, değerlendirme ölçütü olarak “Hayır” kutucuğunu işaretlemesi durumunda, belge sahibi adayın 
ulusal mesleki yeterlilikte yer alan hangi birimin beceri ve yetkinliğini sağlamadığını açıklama alanına 
yazacaktır.(Örneğin A3, A4, A5, vb.)  

İşletme 
Yetkilisi  
Adı Soyadı  

………/……../20.… 
İmza 

Kaşe veya Mühür 

Unvanı 
 
 

İşyeri Adı ve 
Adresi 

 
 
 
 

Telefon No 
Ve E-mail  
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http://www.atsomesem.org.tr/
http://www.myk.gov.tr/
tbilirgen
Belirtme
İşletme yetkilisi olarak adayın çalışma bilgilerinine göre gerekli alanları doldurunuz.

tbilirgen
Belirtme
Adayın sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesini bu alanda işaretleyerek belirtiniz. (Belgenin üzerinde meslek adı ve seviyesi yazmaktadır.)

tbilirgen
Belirtme
Adayın performansını işaretleyiniz.

tbilirgen
Belirtme
İşletme yetkilisi olarak bu alanı doldurunuz ve kaşe ve imzalayınız.
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