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REVİZYON TAKİP TABLOSU 

NO TARİH AÇIKLAMA SAYFA NO 

1 20.03.2017 

Belge Gözetim ve Belge yenileme sürelerinde MYK 

tarafından yayımlanan Geçerlilik Süresi Dolan MYK 

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi 

Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda 

güncelleme yapılmıştır. 

4 

 20.03.2017 
Belgenin kapsamının daraltılmasına ilişkin usul ve 

esaslar eklenmiştir. 
5 

2 20.04.2018 
Belge Gözetiminde yazılım kullanımına dair 

güncelleme yapılmıştır. 
3 

 20.04.2018 
Gözetim esnasında kullanılacak form bilgileri 

düzenlenmiştir. 
4-6 

3 30.10.2018 
Belge yenilemeye ilişkin yöntem ve koşullar 

tanımlanmış. 
4 

4 13.03.2019 
Belge Askıya Alma ve İptal koşulları MYK kriterlerine 

göre güncellenmiştir. 
5 
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1 AMAÇ 

Kampüs tarafından gerçekleştirilen belgelendirmenin gözetim, askıya alma, kapsam daraltma ve 

iptal usullerini açıklamak. 

 

2 KAPSAM 

Bu prosedür yapılan sınav sonucunda Kampüs’ten belge almaya hak kazanmış adayları kapsar.  

 

3 TERİMLER ve TANIMLAR 

UY: Ulusal Yeterlilik 

Karar Verici: KAMPÜS tarafından MYK şartlarına göre düzenlenmiş olan yeterlilikleri karşılayan ve 

konusunda uzman personel olarak atanan kişidir. 

 

4 İLGİLİ DOKÜMANLAR 

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar Madde 9-5 

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar Madde 9-6 

PR.10-2-4.00   Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

 

5 SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün uygulanmasından Karar Vericiler sorumludur. 

 

6 UYGULAMA 

Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları 

karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların 

adaylara bildirilmesi hem başvuru sırasında kendilerine verilen hem de web sitesi üzerinde 

yayınlanmakta olan Belgelendirme Programları ile sağlanır. 

KAMPÜS Ulusal Yeterliliklerde meydana gelen değişiklikler nedeni ile belgelendirmiş olduğu kişilerin 

performansını belgelendirme dönemleri arasında izler. Belgelendirmeye hak kazanmış aday bilgileri 

gözetim takibi yapılabilmesi için yazılım üzerinde Gözetim Takip modülü kullanılır. Belge geçerlilik ve 

gözetim takibi Sekretarya Sorumlusu tarafından bu ekran üzerinden gerçekleştirilir. 

6.1 Belge Gözetimi 

Belgelendirme programına uygun olarak belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün teyit 

edilmesi için Karar Vericinin onayı ile yeniden belgelendirme ve gözetim faaliyetleri yürütülür. 

Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği 

tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadarki sürede ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış periyotlarda 
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gözetime tabi tutulur. Gözetimde, adaydan yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir. Metal 

sektöründe Kaynakçılık belgesi bulunan kişiler için FR.021 Kaynak Operatörü Sertifika Formu, FR.022 

Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-1, FR.023 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-2 formlarında gözetim için 

tanımlanmış alanların çalıştıkları işyeri tarafından kaşelenip imzalanması talep edilirken, diğer Ulusal 

Yeterliliklerde gözetim için; çalışılan firmadan alınacak antetli kağıt ve kaşe/imza ile takip işlemi 

gerçekleştirilir. Gözetime uygun şartlarda belgeyi zamanında sunmayan kişinin belgesi askıya alınır. 

İlgili ulusal yeterliliğe göre bu prosedürde belirlenen belgelendirilmiş kişinin gözetimine ilişkin evrak, 

kayıt, belge gözetim süresinin dolmasına en az 1 ay kala Sekretarya Sorumlusu aracılığıyla 

belgelendirilmiş kişilerden elektronik ortamda talep edilir. 

6.2 Belge Yenileme  

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala belge sahibine Sekretarya Sorumlusu tarafından 

elektronik ortamda bilgilendirme uyarıları gönderilir ve/veya belge yenileme sınavlarına davet edilir. 

Belge Yenileme koşulları, ilgili Ulusal Yeterliliklerde 15. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-

Değerlendirme Yöntemi maddesi altında açık bir şekilde tanımlanmıştır. Belgenin geçerlilik süresi 

dolduğunda belge sahibi 15 (on beş) iş günü içerisinde belgesini KAMPÜS’e iade edecektir.  

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. 

Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay 

önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, 

belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin 

geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belirtilen bu süreler 

içinde aday/lar, belge yenileme sınavına başvurabileceklerdir.  

Belgeli personel, yenileme başvurusu sırasında varsa kapsam genişletme veya kapsam daraltma 

tercihi ile sınavlara katılmayı da seçebilir.  

Belge yenileme başvurusu yapan adayın mevcut belgesinin geçerliliğine ilişkin kayıt ve kanıtlar 

istenir. İnceleme sonucunda adayın belgesin uzatılmasına veya gerekiyorsa tekrar sınavlarına 

alınarak belgesinin yenilemesine karar verilir. İlgili ulusal yeterliliğe bağlı olarak, önceki sınav koşullarını 

sağlayan tekrar test raporların istenmesi halinde önceki sınava ilişkin sınav sertifikası istenir. 

Belge geçerlilik süresi dolan adayın belgesinin tekrar uzatılabilmesi için adaydan ilgili ulusal yeterlilikte 

tanımlanan gözetim sürecine ilişkin kanıt belgeler ve çalıştığını ispat eden belgeler istenir. Adayın 

belgesinin geçerliliğine ilişkin istenen belgelerin uygunluğunun onaylanması sonucunda adayın 

başvurusu kabul edilir ve belgesinin uzatılmasına yönelik işlemler başlatılır.  

6.3 Belgenin Askıya Alınması veya İptali 

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya 

iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır: 

• 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,  
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• Belge geçerlilik süresinin dolması 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 

• Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,  

• Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,  

• Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,  

• Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri 

zamanında kuruluşa iletmemesi 

• Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar 

alınması 

• Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması 

• Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme 

süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması 

• Belgelendirilmiş kişi ile sınavına katılan değerlendirici arasında bir çıkar ilişkisinin tespit edilmesi 

Adayın belgelendirme sürecinde uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, 

aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın 

belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark 

edilirse, adayın belge geçerliliğinin devamına karar verilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi 

halinde adayın belgesi iptal edilir. 

Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptali durumunda aday belge almak için imzalamış olduğu 

SZ-03 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi kurallarına tabidir ve 15 gün içerisinde 

KAMPÜS’ün belirleyeceği yol ile belgeyi iade etmek ile yükümlüdür. Belgesi askıya alınan adaylara 

ilişkin bilgiler www.kampusmeslek.com adresinden kaldırılır. 

Belgenin iptali durumunda, iptal edilen belgeler web sitemizden ilan yoluyla duyurulur. 

Belgelendirilmiş kişi, kendisine verilen belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Belge iptali yapılması 

durumunda iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 

3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir. 

6.4 Belge Kapsamının Daraltılması 

Belgelendirme kapsamının daraltılması, adayın kendi talebi doğrultusunda ya da Kampüs 

tarafından gerçekleştirilen herhangi bir gözetim neticesinde, belgelendirilmiş kapsamının bir kısmı için 

belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi bir başarısızlık gösterdiğinde 

belgelendirme şartlarının karşılanamadığı kısmı dışarıda kalacak şekilde gerçekleştirilir. 

Adayın belgelendirme kapsamının daraltılmasına ilişkin karar Genel Müdür tarafından, belge 

kapsamının daraltılmasına ilişkin kararı, gerekçe/gerekçeleri ve karara ilişkin adayın yükümlülüklerini 

anlatan bir yazıyla uygulamaya alma tarihinden itibaren adaya yazılı olarak bildirilir. 

Kapsam değişikliği müracaatları durumunda değişiklik, belgelendirme kapsamının daraltılmasını 

gerektiriyor ise kapsam değişikliğine ilişkin özel bir uygulama planlanmaz ve adayın belgelendirme 
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kapsamına uygun olarak yeni belgesi hazırlanarak adaya teslim edilir. MYK tarafından kapsamı 

daraltılacak belgenin basım masrafları aday tarafından karşılanacaktır. 

Adayın belgesi yeni kapsama göre düzenlenerek yenilenir. Adayın eski belgeyi (orijinal) 

göndermesinin ardından yeni belge kendisine teslim edilir. 

7 EKLER 

FR.021 Kaynak Operatörü Sertifika Formu 

FR.022 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-1 

FR.023 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-2 

FR.063 Gözetim Formu 


