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İZLADAŞ BELGELENDİRME KILAVUZU KAPSAMI 

ULUSAL 

YETERLİLİĞİN 

KODU 

ULUSAL 

YETERLİLİĞİN 

ADI 

İLGİLİ BİRİMLER 

17UY0294-4 

Zeytinyağı 

Üretim 

Operatörü 

(Seviye 4) 

17UY0294-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre 

Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite  

17UY0294-4/B1: Zeytinyağı Üretimi  

17UY0294-4/B2: Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme 

 

 17UY0295-4 

Fermente 

Ürün Üretim 

Operatörü 

(Seviye 4) 

17UY0295-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre 

Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite  

17UY0295-4/B1: Sofralık Zeytin Üretimi  

17UY0295-4/B2: Turşu Üretimi  

17UY0295-4/B3: Sirke Üretimi  

17UY0295-4/B4: Şarap Üretimi 

 

 17UY0293-4 

Tadımcı 

(Seviye 4) 

17UY0293-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre 

Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite  

17UY0293-4/B1: Zeytinyağı Tadımı  

17UY0293-4/B2: Sofralık Zeytin Tadımı  

17UY0293-4/B3: Şarap Tadımı  

 
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya 
performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde 
tanımlanan sınavlarda başarılı olmaları şartı vardır.  
 
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte 
de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 
  
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik 
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için birimlerin geçerliliğini koruyor olması 
gerekmektedir.  
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SORU BELİRLEME ESASLARI 
 
A- ZEYTİNYAĞI ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) YETERLİLİK SINAVINDA: 

 

1- ZORUNLU BİRİM OLARAK:  

A1: ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONU, 

HİJYEN VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ  

Teorik Sınav: Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Bu birim için performans sınavı yapılmayacaktır.     
 

 2 - SEÇMELİ BİRİM OLARAK: 

B1: ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ BİRİMİ 
Teorik Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 
ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli 
çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için 
ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan 
indirimi yapılmaz. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 
 
Performansa Dayalı Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
        B2: ZEYTİNYAĞI AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME BİRİMİ 

Teorik Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 
ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan 
seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki 
(2) dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 
yapılmaz. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 
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Performansa Dayalı Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 

B- FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) YETERLİLİK SINAVINDA: 
 

1- ZORUNLU BİRİM OLARAK:  

A1: ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONU, 

HİJYEN VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ  

Teorik Sınav: Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Bu birim için performans sınavı yapılmayacaktır.     

 2 - SEÇMELİ BİRİM OLARAK: 

        B1: SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ BİRİMİ 
Teorik Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 
ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan 
seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki 
(2) dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 
yapılmaz. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 
 
Performansa Dayalı Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  
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Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
        B2: TURŞU ÜRETİMİ BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
       B3: SİRKE ÜRETİMİ BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  
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Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
        B4: ŞARAP ÜRETİMİ BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B4-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
C- TADIMCI (SEVİYE 4) YETERLİLİK SINAVINDA: 

 
 1-    Zorunlu Birim olarak: 

        A1: ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE GÜVENLİĞİ, İŞ 
ORGANİZASYONU, HİJYEN VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ  
 
Teorik Sınav: Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan 

seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) 

dakika zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. 

Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Bu birim için performans sınavı yapılmayacaktır. 
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  2 - Seçmeli Birim olarak: 

 
        B1: ZEYTİNYAĞI TADIMI BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli 

ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika 

zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yazılı 

sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 
 
 

        B2: SOFRALIK ZEYTİN TADIMI BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli 

ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika 

zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yazılı 

sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
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başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
        B3: ŞARAP TADIMI BİRİMİ 
  

Teorik Sınav: Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 

ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli 

ve her biri eşit puan değerinde yazılı soru ile yapılır. Adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika 

zaman verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yazılı 

sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Performansa Dayalı Sınav: Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre 
ölçülmesi öngörülen tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Beceri ve 
yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar mevcuttur.  
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 
ortamında gerçekleştirilir.  

 
Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar: Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması 
için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin 
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın 
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri 
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye 
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

 
SINAVIN DUYURULMASI 

İZLADAŞ tarafından yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler adaylara e-posta veya www.izladas.com.tr web 

adresinden duyurulur. 

 
BAŞVURU AŞAMASI 

Sınava başvuracak “Aday Başvuru Formu”   www.izladas.com.tr adresinden veya İZLADAŞ 

Merkezi’nden temin edebilirler. Aday Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra sınav ücretini 

yatırdığına ilişkin banka dekontu ile nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte 

İZLADAŞ’a gönderir. Başvuruların sınav tarihinden en az dört (4) gün önce yapılması gerekir. Sözü 

edilen evrakların elektronik ortamda İZLADAŞ’a iletilerek başvurunun yapılması da mümkündür. 

Ancak, evrakların orijinal nüshalarının da sınavdan önce İZLADAŞ’a teslim edilmesi gerekir. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik 

Sigortası Fonu’ndan karşılanması desteğinden yararlanmak isteyen adayların başvuruları ve teşvik 

uygulaması, Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Talimatı’nda tanımlanan esaslara 

uygun olarak gerçekleştirilir. 

http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılan sınav başvuruları Sınav ve Belgelendirme Bölüm Asistanı tarafından incelenir. Varsa noksan 
veya çelişkili bilgiler başvuru sahibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Başvuru gözden geçirilirken 
ayrıca aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:  

 Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları 
taşıdığına dair gerekli evrakların “Aday Başvuru Formu” ile birlikte sunulup sunulmadığı,  

 Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel 
ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin bedensel engelliler vs. için gerekli olan 
gereksinimler) 

Hazırlanan sınav listeleri uygun görüşle Genel Müdür’e sunulmak üzere Karar Verici’ye gönderilir. 
Genel Müdür tarafından onaylanan sınav listeleri sınav tarihinden en geç üç (3) gün önce 
www.izladas.com.tr  web adresinde ilan edilir veya sınav merkezinde hazır bulundurulur. 

Yeterli başvuru sayısına ulaşılamadığı durumda, belirlenmiş sınav tarihinden en geç 3 (üç) gün önce 
www.izladas.com.tr web sitesi üzerinden sınavın ileri bir tarihe ertelendiği duyurulur. Başvurusu 
onaylandığı halde sınav programı uygulanamadığı için sınavı gerçekleştirilemeyecek adayların isimleri 
de aynı duyuru ile ilan edilir. Bu durumda olan adayların sınav hakları daha sonra oluşturulacak sınav 
takviminde değerlendirilmek üzere saklı kalır. Onaylanmış başvuru sayısının, onay tarihinden itibaren 
60 (altmış) gün içerisinde Zeytinyağı Üretim Operatörü mesleğinde en az 4 (dört), Fermente Ürün 
Üretim Operatörü mesleğinde en az 6 (altı), Tadımcı mesleğinde en az 8 (sekiz) kişi koşulunu 
sağlayamadığı durumlarda, hakları saklı olan adaylarla iletişime geçilerek uygun bir tarihte sınavları 
gerçekleştirilir ya da kişi(ler)e ücret iadesi yapılır. 

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde bir yıl içinde aynı yeterlilikten 
sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da 
başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavda ilk başvuruda olduğu gibi Başvuru 
formu ve ekleriyle birlikte yeniden başvuru yapmak, sınav ve belge ücretlerini ödemek 
durumundadırlar. 

İşsizlik fonundan yararlanma hakkına sahip olup bu haktan faydalanarak sınav ve belge ücretleri bu 
fondan karşılanacak kişiler, girdikleri sınavdan başarısız olmaları halinde bir yıl içinde iki defa daha 
aynı yeterlilikten ücretsiz olarak tekrardan sınava girme hakkına sahiptirler. Bir yıl içinde üç defa aynı 
yeterlilikten sınava girip başarısız olanlar yeni bir başvuruda bulunmaları halinde başvuru formu, 
zorunlu ekleri ile başvuruda bulunmak ve sınav ve belgelendirme ücretlerini ödemek 
durumundadırlar. İZLADAŞ, adayın ilk defa girdiği ve başarısız olduğu sınavı aynı yıl içerisinde tekrar 
açmaz ise adayın tahsil etmiş olduğu ücretin tamamını iade eder.      

 

ADAY GİRİŞ BELGELERİNİN HAZIRLANMASI 

Sınav listelerinin hazırlanmasından sonra her aday için bir “Sınav Giriş Belgesi” hazırlanır. Sınav Giriş 
Belgeleri  www.izladas.com.tr web sayfasında yer alan aday başvuru portalına yüklenir. Adaylar TC 
kimlik numaralarıyla web sitesine giriş yaparak sınav giriş belgelerini temin edebilir veya İZLADAŞ’dan 
elden teslim alabilirler. 

 

SINAV ORGANİZASYONU 

Başvuruları onaylanmış adaylardan sınav grupları oluşturulur ve her sınav için “Aday Başvuru Listesi” 
hazırlanır. Bu listeler  www.izladas.com.tr web sayfasında ve Sınav Merkezinde hazır bulundurulur.  

http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
http://www.izladas.com.tr/
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Başvuru formunda sınav yapıcıların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten adayların durumları 
İZLADAŞ tarafından değerlendirilir. Bu bağlamda söz konusu adayların özel durumlarının ve/veya 
fiziksel engellerinin sınavlarda kendilerine dezavantaj oluşturmaması için sınav ortamında yapılacak 
düzenlemeler belirlenir. 

Sınav hazırlığı olarak İZLADAŞ aşağıdaki işleri yapar ve sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesi 
için gerekli malzeme ve donanımlarının sınav ortamında bulundurulmasını sağlar. Sınav 
organizasyonu kapsamında; 

 Sınav kitapçıkları sınav gününden en az 1 (bir) gün önce basılır ve sınav saatine kadar arşivde 
muhafaza edilir. 

 Sınav Oturum Paketini hazırlanarak güvenlikli bir zarf içerisinde muhafaza edilir. 

 Sınav alanının belirlenmesine ve adayların sınav yerlerine kolay ulaşmasına yardımcı olacak 
alan tanıtım tabelaları, uyarı bilgi tabelaları, bekleme alanı malzemeleri ve gerekli olabilecek diğer 
işaretlemeler hazırlanır. 

 Sınav mahallinde bulunması gereken her türlü makine, teçhizat, tüketim malzemeleri ve 
donanımı eksiksiz olarak hizmete hazır vaziyete getirilir. 

 Sınavda adaylar tarafından kullanılacak kişisel koruyucu donanım malzemeleri hazırlanır ve  
sınav ortamı hazırlıkları kontrol edilir. 

 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Teorik ve performans sınavlarında sorular ve başarı kriterleri Ulusal Yeterlilik dikkate alınarak 
belirlenir. Değerlendirme Ulusal Yeterliliklerde açıklanan kriterlere göre yapılır. Sınav sonrasında bir 
sorunun hatalı olduğunun anlaşılması durumunda, o soru tüm adaylar için doğru kabul edilir. 

Teorik sınavlarda puanlama; Her bir yeterlilik birimi için ayrı ayrı olmak üzere yeterlilik birimine 
adreslenmiş olan sorulara aday tarafından verilen cevapların doğru ya da yanlış olduğu tespiti yapılır, 
yanlış cevaplar alınmaz. 

Yeterlilik birimindeki soruların doğru cevaplanma sayılarının, yeterlilik birimindeki tüm soru sayısına 
oranın 100 ile çarpılmasıyla yeterlilik birim teorik puanı hesaplanır. Yapılan değerlendirmede 
sonucunda teorik puanı 70 (yetmiş) ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır.  

Performans sınavın puanlaması; Her bir yeterlilik birimi için ayrı ayrı olmak üzere yeterlilik birimine 
adreslenmiş olan beceri ve yetkinliklerin aday tarafından uygulanmasında yeterli ya da yetersiz olma 
durumu tespit edilir, Aday Kritik Beceri ve Yetkinlik Göstergeleri’nin tümünden mutlaka yeterli olmak 
durumundadır ki bir sorudan bile yetersiz olduğu takdirde başarısız sayılırlar.  

Yeterlilik birimindeki beceri ve yetkinlik göstergelerinin yeterli işaretlenen sayıları, yeterlilik 
birimindeki tüm beceri ve yetkinlik gösterge soru sayısına oranın 100 ile çarpılmasıyla yeterlilik birim 
performans puanı hesaplanır.    Hesaplanan performans puanı 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı 
sayılırlar. Sınavların değerlendirilmesi sonucunda Sınav yapıcının gözetiminde Sınav ve Belgelendirme 
Bölüm Asistanı tarafından Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir. Sonuç belgesi adayların girmiş oldukları 
ulusal yeterlilikteki teorik ve performans sınavlarındaki asgari alınması gereken puanlara karşılık almış 
oldukları puanlarını ve sonuç olarak başarılı olup olmadıklarının sonuçlarını ortaya koyar. Başarısız 
olan adaylar için Sınavda Başarısız Olan Adaylar Listesi, Sınav ve Belgelendirme Bölüm Asistanı 
tarafından düzenlenir. 
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BELGELENDİRME KARARI, YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ 

Belirlenen sınav sonuçlarına göre her bir aday için Karar Verici tarafından “Belgelendirme Karar 
Formu” doldurulur. Bu formda adayın kişisel bilgilerinin yanında katıldığı sınavlara ilişkin bilgiler ve 
aldığı puanlar ile o sınavlardaki baraj puanları yer alır. Karar Verici Belgelendirme Karar Formu ile 
birlikte ölçme-değerlendirme kanıtlarını ve diğer belgeleri de inceleyerek Genel Müdür’ün onayına 
sunar. 

Genel Müdür, belgelendirme kararını kendisine sunulan Sınav Sonuç Belgesi, Sınav Tutanağı ve gerek 
görmesi halinde adayın sınava başvurusundan sınavda başarılı bulunmasına kadar geçen süreyi 
kanıtlayan evrakların olduğu dosyayı inceleyerek verir.  

Genel Müdür, belgelendirmeye ilişkin kararı veren son mercidir. 

Sınav sonucunda Belge Almaya Hak Kazanan Aday Listesi imzalı olarak Genel Müdür tarafından 
MYK’ya iletilir. MYK’ya iletilen listeye göre MYK Mesleki Yeterlilik Sertifikaları tanzim edilerek 
İZLADAŞ’a gönderilir. Sertifikalar İZLADAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yetkilendirilmiş bir üye 
tarafından imzalanır ve 30 gün içerisinde Belge Teslim Formu ile imza karşılığında adaya teslim edilir. 

Adayın talebi halinde sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, İZLADAŞ tarafından 
Yeterlilik Birim Başarı Belgesi düzenlenir. Kişinin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal 
yeterliliği oluşturması halinde talebe istinaden birim başarı belgeleri birleştirilerek, en son tarihli 
sınavı yapan kuruluş olunması durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi İZLADAŞ tarafından düzenlenir. 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için adayın sahip olduğu tüm birim başarı 
belgelerinin orijinal nüshaları ile bu belgelerinin alındığı belgelendirme kuruluşlarından Belgelendirme 
Programlarının İZLADAŞ ile eşdeğer olduğuna dair ıslak imza ve kaşe içeren bir rapor istenir. 

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı 
ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden 
muaf tutulur. 

Belge almaya hak kazanan kişinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği 
dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde tercüme için talep edilen ilave 
ücret ödendiği takdirde düzenlenebilir.  

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Sınav sonuçları sınav tarihinden sonraki en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.izladas.com.tr web 
sayfasından duyurulur. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle girerek aldıkları puanları ve başarılı 
olmak için almaları gereken asgari puanları öğrenebilirler.  

           
İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler İZLADAŞ’a Personel Belgelendirme süreci ve 
uygulamalarına ilişkin İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu ile dijital ortamda veya posta yoluyla 
itirazda bulunabilirler. İtiraz başvuruları, İZLADAŞ tarafından kayıt altına alınır ve İtiraz Takip Listesi’ne 
kaydedilerek izlenir. Bu konuda izlenecek süreç İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe 
açıklanmıştır.   

 

SINAVLARIN İPTALİ 

İZLADAŞ’dan kaynaklanmayan mücbir sebeplerden dolayı oluşan, sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını 
etkileyecek bir değişiklik olması durumunda tutanak tutularak sınav iptal edilir ve aynı gün içerisinde 
MYK’ya bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise 2 (iki) iş günü içerisinde MYK’ya iletilir. 

http://www.izladas.com.tr/
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Bir sınav sürecinde veya sonrasında, sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun tespit 
edilmesi halinde sınavın tümü ya da usulsüzlük tespit edilen adayın sınavı iptal edilebilir. Sınav iptal 
kararı belgelendirme sürecinden sonra verilir ise yapılan belgelendirme kararı geçersiz sayılır ve 
verilen belgeler geri çekilir. 

İZLADAŞ personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluktan sebebiyle sınav iptal edilmiş ise, sınava 
tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti alınmaz. 

  

BELGENİN GÖZETİMİ 

Belgenin geçerlilik süresinin belirlenmesinde akreditasyon kapsamında belgelendirmesi yapılan Ulusal 
Yeterlilikler esas alınır. 

İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü faaliyet alanı içerisinde yer alan mesleklerde gözetim 
sıklığının tanımlanmaması sebebiyle, adaylar belge geçerlilik süreleri boyunca gözetim işlemlerine 
tabi tutulmazlar.  

 

YENİDEN BELGELENDİRME 

Yeniden belgelendirme faaliyeti için ilgili Ulusal Yeterliliği “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - 
Değerlendirme Yöntemi” şartları esas alınır.  Belge yenileme ile ilgili süreç ve yapılacak işlemler Ulusal 
Yeterlilikler esas alınarak düzenlenen Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve 
www.izladas.com.tr internet sitesinde yayınlanır. Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin 
geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. 
Belge sahibi yenileme başvurusunda bulunulması için Sınav ve Belgelendirme Bölüm Asistanı 
tarafından e-posta ve/veya yazılı olarak bilgilendirilerek davet edilir. Belge yenileme başvuru 
döneminden önce ve belge geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan belge yenileme başvuruları 
kabul edilmez. 

İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü faaliyetleri kapsamında yer alan mesleklerde belge yenileme 
işlemleri için iki yöntem tanımlanmıştır;  

 5 (beş) yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 (iki) yıl veya son 6 (altı) ay 

boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, 

sözleşme, fatura, portfolyo vb.) İZLADAŞ’a teslim etmek, 

 UY kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. 

Belge yenileme başvurusu yapan kişiler, belge yenileme yöntemine bağlı olarak Belgelendirme Ücret 
Çizelgesi’nde tanımlanmış ücretlerin yatırıldığına dair dekontu başvuru esnasında teslim eder. 

Kanıt kayıtların değerlendirmesiyle yapılacak belge yenileme talepleri, geçerliliği devam eden 
belgenin İZLADAŞ’dan alınmış olması durumunda İZLADAŞ’a yapılmalıdır. Sınav ile yapılacak belge 
yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemesi halinde İZLADAŞ’a ya da ilgili belge kapsamında 
yer alan Ulusal Yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme 
faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvurularında, 
sınavların başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. 
Başvuru sahibinin, belge geçerlilik süresinin sonunda başvuruyu gerçekleştirmesi halinde, sınavların 
tamamlanması, tanımlanan süreyi aşabilir. 

Ulusal Yeterlilikte belirlenen sınavlarda başarılı olunması esastır. Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş 
sınavlara katılan ve başarısız olanların belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda geri çekilir. Bu durumda 
olanların yeniden başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında 
uygulanır.  

http://www.e-voc.org.tr/


 

BELGELENDİRME KILAVUZU 

Doküman No: 06.KP.B.02 

Yayın Tarihi: 26.03.2020 

Revizyon No: 02 

Revizyon Tarihi: 26.03.2021 

 

Sayfa 12 / 13 
 

Belge yenileme işlemi, yenilenen belgenin geçerlilik süresi sonunda da tekrarlanabilir. Belgenin 
yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması koşulunu aranır. Geçerliliği askıya 
alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılmaz. Geçerlilik durumu askıda 
olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge 
yenileme işlemleri gerçekleştirilebilir. 

İlk belgelendirme başvurusunda İşsizlik sigortası fonundan yararlanan adaylar, belge yenileme 
işlemleri için belge masraf tutarını ödemek zorundadırlar. Daha önce bu fondan yararlanmadan belge 
sahibi olmuş, ancak belge yenileme süresine gelindiğinde şartları sağlayan kişiler İşsizlik sigorta 
fonundan yararlanabilirler. 

Yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlara ilişkin tüm süreç 
www.izladas.com.tr  web sayfasından duyurulur. 

Ulusal Yeterliliklere yeni bir değerlendirme kriteri eklendiğinde uygulanacak yöntem ve yol gösterici 
açıklamalar www.izladas.com.tr web sayfasından duyurulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, 
teknolojide süregelen değişikliklerde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. 
Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir. 

Belgelendirme Programı ile ilgili değişiklikler daha önce belgelendirilen kişilerin yeterliliklerinin 
yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir. Bu gibi durumlarda; belgelendirilmiş kişilerin 
belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirilmesi 
gereken işlemler belirlenir ve belge sahiplerine duyurulur. Belgelendirme programı kapsamında yer 
alan ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren bir değişiklik olması durumunda belge 
yenilemek isteyen başvuru sahibi, belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi 
tutulur ve başarılı olması halinde belgesi yenilenir.   

Belgelendirme kapsamında bulunan bir Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve aynı kapsamda 
yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha 
önce belge almış kişilerin belge yenileme talepleri kabul edilmez. 

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE GERİ ÇEKİLMESİ 

Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen 
süre kapsamında 2 ay askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin 
verilmez. 

 Belge sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşların veya diğer kişilerin şikayetlerinin İtiraz ve Şikayet 
Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi, belgesinin askıya alınması kararının verilmesi, 

 Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve 
İZLADAŞ logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi, 

Belge durumu, www.izladas.com.tr  web sayfasında “ASKIYA ALINDI” ifadesiyle işlenir ve belge 
sahibine   e-posta ve/veya posta yolu ile yazılı olarak bildirilir. 

Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren askı halini ortadan 
kaldırmak için gerekli koşulları sağlayana kadar ki sürede belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda geri çekilir. 

Belge sahibinin; 

 Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair 
yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması, 

http://www.e-voc.org.tr/
http://www.e-voc.org.tr/
http://www.voctestbursa.org/index.php?mod=Itiraz-ve-Sikayet-Degerlendirme-Prosedurumuz&modID=30
http://www.voctestbursa.org/index.php?mod=Itiraz-ve-Sikayet-Degerlendirme-Prosedurumuz&modID=30
http://www.voctestbursa.org/index.php?mod=Sertifika-Sozlesmesi&modID=17
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 Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için Ulusal Yeterlilikte Belge 
Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi alanında yer alan şartları sağlayamaması, 

 Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş 
değişiklik şartlarını sağlayamaması, 

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde tahrifat olması, 

 Başarılı olduğu sınavın, sınavların iç denetimler ve/veya dış denetimler sırasında 
gerçekleştirilen kontroller sonucunda uygun olmadığına karar verilerek iptal edilmesi. 

Belge durumu İZLADAŞ’ın www.izladas.com.tr web sayfasının ilgili bölümünde “GERİ ÇEKİLDİ” olarak 
işlenir. 

Belge sahibi geri çekilen belgenin kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya 
çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. 

Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına uyulmamasının tespiti halinde, önce 5 (beş) iş günü içerisinde 

belge sahibinin iletişim adresine ve varsa çalıştığı iş yerine ve/veya iletişim bilgilerinde paylaşılan e-

posta adresine uyarı yazısı gönderilir. Yazılı uyarı tarihini takiben belge kullanımının devam ettiğinin 

tespiti halinde belge 5 (beş) iş günü içerisinde askıya alınır. Askı süresinin bitiminde belge geri çekilir. 

Geri çekilen belgesini kullanmaya devam eden  kişiler hakkında 5 (beş) iş günü içerisinde yasal işlem 

başlatılır,  İzmir Mahkemeleri yetkilidir.  

Belgesi askıya alınan veya geri çekilenlerin adı, soyadı, belge numarası, geri çekilme veya askı tarihi, 
ilgili taraflara duyurulmak üzere İZLADAŞ’ın www.izladas.com.tr  web sayfasında yayınlanır. Bu ilan 
aynı zamanda üçüncü kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama ve tebliğ niteliği taşır. 

Belgesi geri çekilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru süreci uygulanır. 

 

KAPSAM DARALTMA 

Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme sürecinde yeterlilik kapsamındaki bazı birimlerde 
belgelendirme şartlarını yerine getiremediği tespit edildiğinde, şartları karşılanamayan yeterlilik 
birimleri dahil olmayacak (şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutulacak) şekilde belgenin kapsamı 
daraltılarak yeni bir belge düzenlenir. 

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir sınava ya da değerlendirmeye 
gerek duyulmaksızın yeni belge düzenlenir. Bu işlemler Genel Müdür kararı ile gerçekleştirilir. 

 

KAPSAM GENİŞLETME 

Kapsam genişletme talebinde bulunan belgeli kişiler, başvurdukları kapsam dahilindeki Ulusal 
Yeterlilikte belirtilen sınavlara tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden 
belgelendirme sınavlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu bu başlık altında 
değerlendirilir ve prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır. 
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