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1.AMAÇ VE KAPSAM 

Bu prosedür, TS EN ISO 17024:2012 Standardı ve MYK şartları kapsamında ve tarafsızlık 

ilkesi doğrultusunda TKİ MEYEM tarafından yürütülen; yeniden belgelendirme, iptal ve askıya 

alma süreçleri için yöntem ve sorumlulukları belirler. 

 

2.TANIMLAR 

Belge: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı 

olan kişi için düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,  

Kuruluş: TKİ MEYEM’i, 

Ifade eder. 

 

3. SORUMLULUKLAR 

Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü : Karar verici ile birlikte belge yenileme, iptal ve 

askıya alma süreçlerini organize etmek ve uygulamaktan sorumludur. 

Karar Verici     : Yeniden belgelendirme süreçleri, iptal ve askıya 

alma durumlarının takibinden sorumludur. 

 

4. UYGULAMALAR 

4.1. Yeniden Belgelendirme 

Belge yenileme faaliyetleri, MYK’nın yayımlamış olduğu “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanına uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve 

belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Yeniden 

Belgelendirme zamanına 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-posta yoluyla, mümkün 

olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir.  
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Belge yenileme için kanıtları uygun ve yeterli bulunan veya sınavda başarılı olan başvuru sahibi 

için belge yenileme kararı alınır ve belge masraf karşılığı tahsil edilir. Başvuru sahibi tarafından 

belge masraf karşılığının Kurumumuza ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü 

içerisinde belge talebi MYK’ya iletilir. 

Kuruluşumuzda yapılan belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru 

sahibi, başarısız olduğu sınav(lar)a kuruluşumuzda girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu 

sınav(lar)dan muaf tutulur. Belge yenileme sınavına başka bir kuruluşta girmiş ise, başarılı 

olduğu sınavlar da dahil olmak üzere kuruluşumuzda sınavların tamamına tabi tutulur. 

Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge 

yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş 

tarihinden sonra da alınabilir. 

Sınavla belge yenilemek isteyen kişi, sınav ve belgelendirme ücretinin 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden, daha 

önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilir.  

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişiye, belgesinin geçerlilik süresi 

dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Sınav ve 

belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda 

başarısız olan kişiye, belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan 

en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde 

başvuru yapan kişiye ilave sınav hakkı sağlanmayabilir. 

Belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeterli değerlendirme kanıtlarını sunamayan veya Ulusal 

Yeterliliğin ‘‘Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi’nde belirlenmiş 

şartları sağlayamayan kişinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. Fiilen 

çalıştığını belgeleyemeyen, uygulama sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge 

geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları tkimeyem.tki.gov.tr adresinde yayınlanır. 

Belge yenileme için sunulan kanıtlar Karar Verici tarafından tarafsız bir şekilde incelenir. 

Yeniden belgelendirme sürecinde görevli tüm personelden tarafsızlığın sağlanması için FR 74 

Taahüt Formu ile taahhüt alınır.  

http://.tki./
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5.BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ 

Belge sahibinin başvuru sırasında imzalamış olduğu F-09 Aday Başvuru Formu ve FR-18 Belge 

Kullanım Sözleşme Formu gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar 

dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır. 

 

5.1.Belgenin Askıya Alınması  

Belge, aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Verici kararı ile altı (6) ayı aşmamak 

kaydı ile askıya alınır. 

• Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması, 

• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde 

başarısız olması, 

• Belgelendirilmiş kişinin, yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına 

izin vermemesi, 

• Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini 

gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi, 

• Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin ilgili standart dışında 

uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti, 

• Belgelendirme kurallarına uyulmaması, 

• Belge ve logonun sehven yanlış kullanımı, 

• Ulusal yeterlilikte tanımlı bilgi beceri ve yetkinliklere sahip olunmadığına ilişkin 3.tarafların 

şikayette bulunması 

Belgenin askıya alınması kararı, Karar Verici tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili 

kişiye yazılı olarak bildirilir. TKİ MEYEM gerekli gördüğünde askıya alma süresini, Sınav ve 

Belgelendirme Koordinatörü kararıyla bir defada en çok 3 ay uzatabilir. Askıya alma süresince, 

belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, belge sahibi 

kişinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma 
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kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince 

müşteri belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumu, 

tkimeyem.tki.gov.tr belge sorgulama ekranından (MYK’ya yönlendirilen) yayınlanarak 

kamuoyunun erişimine sunulur. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin 

ortadan kaldırıldığını yazılı olarak objektif deliller ile TKİ MEYEM’ e bildirmeleri durumunda 

askıya alma işlemi ortadan kaldırılır. 

 

5.2.Belgenin İptal Edilmesi 

Aşağıdaki hallerde belge iptal edilmektedir; 

• Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması, 

• Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı, 

• TKİ MEYEM tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün 

içerisinde ödenmemesi 

• Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/yeniden 

belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti, 

• Belgelendirilmiş kişinin, belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması, 

• Belgelendirilmiş kişinin isteği 

• Belge ve logonun kasten yanlış kullanımı, 

• Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının 

tespit edilmesi, 

 

6.İLGİLİ BELGELER 

FR-09 Aday Başvuru Formu 

FR-18 Belge Kullanım Sözleşme Formu 

FR-74 Taahüt Formu 

http://www.tki./

