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1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı; belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının
daraltılması için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.
2. TANIMLAR
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR
4. UYGULAMA
4.1. Belgelendirmenin Askıya Alınması
Gözetim süresi dolduğu halde, belgelendirmenin sürdürülmesi için gereklilikleri yerine getirmeyen
personelin belgelendirilmesi 6 ay askıya alınır.
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda askıya alınabilir:
-

Belgelendirilen personelin talebi sonucu,

-

Çelik Kaynakçısı kapsamımızda belgelendirilmiş personelin, aktif olarak çalışmaya devam
etmekte olduğuna yazılı bildirimde bulunmaması sonucu,

Belgelendirmesi askıya alınan personelin, askı gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair kanıtları,
yazılı bildirimlerle birlikte sunmaması durumunda, belgelendirmesi geri çekilir.
4.2. Belgelendirmenin Geri Çekilmesi
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilebilir:
-

Belgelendirilen kişinin, gözetim yapılması için bilgi vermemesi sonucu, Çelik Kaynakçısı
mesleğinde

-

Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız
kullanması sonucu,

-

Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu.

Aşağıdaki durumlarda da belgelendirme geri çekilir:
-

Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin belgelendirilen personel ile aynı olmaması (başkasının
yerine sınava girme durumu),

-

Belgenin, adına düzenlenen kişi dışında kişilerce kullanılması,

-

Sınav materyalinin kasıtlı olarak değiştirildiğinin sonradan tespit edilmesi,

-

ONAYTÜRK tarafından bildirilen şartlara uyulmaması,

-

Belgelendirmesi askıya alınan personelin, askı gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair
kanıtları, yazılı bildirimlerle birlikte sunmaması durumunda, belgelendirmesi geri çekilir.

4.3. Belgelendirmenin İptali
Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda Karar Verici’nin kararıyla iptal edilir
-Belgelendirme, belgelendirilen kişinin talebi sonucu iptal edilebilir.
-Belgelendirilmiş kişinin belge kullanımı sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,
-Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,
Hazırlayan
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Genel Müdür

BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI,
GERİ ÇEKİLMESİ veya KAPSAMININ
DARALTILMASI PROSEDÜRÜ

Kod No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa

PR.07
24.04.2017
02
15.06.2020
2/2

-Belgelendirilmiş kişinin belge üzerinde tahribat yapılması durumunda,
-Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranışlar, mesleki ahlak kurallarına riayet etmeme ve
fiziksel olarak beceri kaybına neden olabilecek türden şikâyetler ve bunlara ait kanıt varsa,
-Belgenin askıya alma süresi 6 aydan fazla olamaz. 6 ay sonra askıya alma sebebi ortadan
kalkmamışsa,
- Geçerlilik süresinin dolmasına altı ay kalan belge sahiplerine bilgi mesajı/sms gönderilir. Uyarıyı
değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvurmak, belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi
halde, belge iptal olur.
-Bu kişinin belge durumu, MYK web portalında “İptal” olarak işlenir. Bu ilan aynı zamanda üçüncü
kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır. Ayrıca durum, beyan ettiği adresi veya
telefon bilgisi esas alınarak sms/kargo ile kuruluşumuzca kendisine yazılı olarak bildirilir.
4.4. Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya İptali Sonrası Yaptırımlar
Belgelendirme Müdürlüğü, belgelendirmesi askıya alınan, geri çekilen veya iptal edilen personele
durumu, yazılı / sms olarak bildirir. Belgelendirmenin askıya alındığı süre boyunca veya
belgelendirmenin geri çekilmesi veya iptalinden sonra belgelendirme konusu ile ilgili herhangi bir
faaliyette bulunmaması hususunda uyarılır.
4.5. Belgelendirme Kapsamının Daraltılması
Bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme
kapsamı daraltılabilir.
Ayrıca belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş personelin, ilgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme
Programının, belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda
da daraltılabilir.
Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman, belgelendirme kapsamlarının daraltılması,
aşağıdaki bilgiler doğrultusunda ilgili Karar Verici tarafından karara bağlanır:
-

İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler,

-

Yasal mevzuat istekleri vb.
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