
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SINAVSIZ BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ 

Kanıt ve /veya Portfolyo Değerlendirmesiyle Belge Yenileme: 

İş ve Meslek Danışmanı Portfolyo Değerlendirme ile belge yenilemek isteyen belge sahipleri belge geçerlilik süresi 

içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

 Online (İnternetten) Başvuru 

 Elden Başvuru 

 

 

PORTFOLYO DEĞERLENDİRMESİ İLE BELGE YENİLEME ÜCRETİ: 

Ücretin Yatılacağı Hesap Adı : 
S.D.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

ZİRAAT BANKASI ISPARTA ŞUBESİ 

Ücretin Yatırılacağı IBAN No : TR10 0001 0001 3236 2953 0950 36 

NOT : 
Sınav için yapılan ödemelerde adayın banka dekontunda  

“ad-soyadı, TC kimlik no ve ulusal yeterliliğin adı” bulunmalıdır. 

 

 

İnternet Üzerinden Başvuru Alımı: 

 Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden üye ol linkini kullanarak üyelik oluşturur. 

 Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden giriş yapar 

 Aday, işlemlerinde adım adım istenen bilgileri sisteme kaydeder. 

 Belge yenileme türü seçilir. 

 Web sayfasında bulunan formlar ilgili şekilde doldurulur, sisteme yüklenir. 

 Başvuru tarihleri arasında formlar üzerinde başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. 

 Aday, başvurusunu tamamladıktan sonra yüklenen formlar kuruma mail olarak gönderilir ve eksik 

olup/olmadığı kurumumuz tarafından kontrol edilir. 

 Kurumumuz gerekli incelemeyi yaptıktan sonra başvuruda eksiklik olmaması halinde başvuru onaylanır. 

Başvuruda eksiklik olması durumunda adaya bildirilir. 

 Başvurusu onaylanan adaylar, ilgili formların tamamını ıslak imzalı olarak kurumumuza posta 

ya da elden teslim etmek zorundadır.  

(İlgili formları, başvuru tarihleri arasında kurumumuza göndermeyen adayların başvuruları onaylanmış 

olsa bile değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.) 

 İlgili formlar kuruma ulaştıktan sonra tekrar kontrol edilir ve onaylama işlemi gerçekleştirilir. 

 İlgili formları kuruma ıslak imzalı olarak gönderen adaylarımızın değerlendirmeleri, başvuru bitiş 

tarihinden sonra yapılmaktadır. 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: 

İş ve Meslek Danışmanı Portfolyo kapsamında sunulacak raporların şekli ve içeriği ulusal yeterlilik 

birimlerinin beceri ve yetkinlik kontrol listeleri esas alınarak hazırlanmıştır ve ulusal yeterlilik 

kapsamında değerlendirilecektir. 



BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME - DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

A) Belge Geçerlilik Süresi İçinde İş ve Meslek Danışmanı Olarak; 

 Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde hâlihazırda fiilen 

çalıştığına dair resmi kayıtları sunması 

 En az 3 farklı danışan profilini içeren 5 farklı danışan görüşmesi kaydı 

(iş arayan, iş değiştirmek isteyen, dezavantajlı vb.) 

 En az 3 farklı işveren profilini içeren 5 farklı işveren görüşmesi kaydı 

(hizmet, imalat işletmesi, işletme büyüklüğü vb.) 

 Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde (en az 2 farklı kapsamda) 

3 eğitim öğretim kurumu görüşmesi raporları 

sunulması gerekmektedir. 

 

 Portfolyo kapsamında sunulacak raporlar “https://semper.sdu.edu.tr/Site/Sayfa/Dokumanlar4dfa3” web 

sayfasında bulunan ilgili dokümanlar aday tarafından doldurulur. 

 

Belge sahipleri, portfolyo değerlendirmesi sonucunda A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 birimlerinden bir veya 

birkaçından başarısız olması halinde, başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden başvuru yaparak ve ücretini 

ödemek koşulu ile yeniden belgelendirme sınavına katılabilirler. 

 

https://semper.sdu.edu.tr/Site/Sayfa/Dokumanlar4dfa3

