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1. Amaç ve kapsam
Bu prosedür, TS EN ISO 17024:2012 Standardı ve MYK şartları kapsamında belgelendirilmiş bir kişinin belgesinin
askıya alınması, iptal edilmesi ve kapsamının değiştirilmesini gerektiren durumların tespiti ve uygulanacak faaliyetleri
ve sorumlulukları açıklar
2. Tanımlar
Yazılım

: TİAD MTM Yönetim ve Sınav Yazılımı

Ulusal Yeterlilik : Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgeyi,
Yeterlilik birimi: Ulusal Yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer
edilebilir yeterlilik bölümünü,
Birim başarı belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeyi,
3. Yetki ve sorumluluklar
Belgeli, belge yenileme süreçlerinin takibi, kişilere ve /veya çalıştıkları firmalara bilgi verilmesi KYT ve İdari
Koordinatörün sorumluluğundadır.
Belge geri çekme, belgeyi askıya alma/askıdan indirme, belgenin kapsamını genişletme/daraltma kararı Karar Verici
tarafından verilir.
4. Uygulama
4.1. Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi
Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ilgili belgeler belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
Belgeli kişinin belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü
tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde
belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen
sürede askıya alınır.
Askıya alınan belgeler MYK’ya bildirilir ve www.tiad-mtm.com adresinden ilan yoluyla duyurulur. Belgesi askıya
alınan kişilere ve/veya çalıştıkları firmaya mail ile durum bildirilir. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine
bildirilmesinde müteakip belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi, belge geçerlilik süresi
içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunması durumunda,
belgenin askı durumuna son verilir. Bu durumda kişi belgesini kullanmaya devam edebilir.
Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ilgili belge iptal edilir.
Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun
olmadığının tespit edilmesi, belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması
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ve belge yenilemenin yapılmaması, marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin belgelendirme
kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların
kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge iptal edilir.
Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde kişinin sınavı iptal olur ise, kişi
isterse 1 yıl içerisinde iptal edilen birimlerden ve türlerden tekrar sınava alınabilir. Bu durumda adaylardan sınav
ücreti talep edilmez.
Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.
Belgenin iptali durumunda, iptal edilen belgeler MYK’ya bildirilir ve www.tiad-mtm.com adresinden ilan yoluyla
duyurulur. Belgesi iptal olan kişilere ve/veya çalıştıkları firmalara mail ile durum bildirilir. Belgelendirilmiş kişi,
kendisine verilen belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi bir
ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. Bir aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme
sürecine yeniden başlayabilir. Bu yeni başvuru da ücretlendirme ve sınav ilk başvuru şeklinde yapılır. Ancak, TİAD
MTM kaynaklı iptaller de ücret talep edilmez.
Belgenin iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, iptalinden itibaren belge sahibi tarafından on beş (15)
gün içerisinde TİAD MTM’ye teslim edilmelidir.
4.2. Kapsam değiştirme
4.2.2. Yatay geçiş (kapsam genişletme)
Adayların ilgili Ulusal Yeterlilikler kapsamında belirtilen belgelerden birisini seçmeleri gerekmektedir.
•
•
•

NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi
NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi

Adaylar belirtilen mesleki yeterliliklerden birinden belge aldıktan sonra bu üç yeterlilik arasında yatay geçiş (kapsam
genişletme) yapabilme imkanları bulunmaktadır. Belgelerden birine sahip olan bir aday, diğer mesleki yeterliliklerim
birisinin ortak olmayan birim sınavlarına girerek başarılı olması durumunda ilave Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni de
almaya hak kazanarak kapsam genişletme imkanından yararlanabilirler.
Belge yenileme veya yatay geçiş (kapsam genişletme) başvurularında, eğer daha önce belge iptali yapılmış ise iptal
tarihinden itibaren, iptal edilen belgenin sahibi bir ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. İptal
tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.
Kapsam genişletme sınavlarında adaylar sadece girmek istedikleri/zorunlu oldukları birimlerin ücretlerini öderler.

4.2.3. Kayıtlar
Bu prosedür kapsamında elde edilen tüm kayıtlar YN-P-02-01 Kayıt Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.
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5. İlgili dokümanlar
TM-F-01-81

Belge Askı / İptal Formu
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