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PROGRAMI KAPSAMI VE 

REFERANS DOKÜMANLAR

BELGELENDİRME 

BAŞVURUSU İÇİN ÖN 

ŞARTLAR

BELGE ALMAK İÇİN 

BAŞARILI OLUNMASI 

GEREKEN YETERLİLİK 

BİRİMLERİ

BELGE BAŞVURU YÖNTEMİ

BELGE BAŞVURUSUNDA 

İSTENEN BELGELER

BAŞVURUSU KABUL 

EDİLMEYECEK ADAYLAR

SINAVLARIN İÇERİĞİ

SINAV SORULARININ 

HAZIRLANMASI VE 

ONAYLANMASI

SINAV YERİ

TEORİK SINAVIN TÜRÜ VE 

SÜRESİ

TEORİK SINAV KURALLARI

PERFORMANS SINAVININ 

TÜRÜ VE SÜRESİ

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. Aşağıdaki maddelerde adayların Mesleki 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaları için başarılı olmaları gereken yeterlilik birimleri detaylandırılmıştır. Seçeneklerden birinin karşılanması durumunda adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

* A1+B1

* A1+B2

* A1+B3

* A1+B1+B2

* A1+B1+B3

* A1+B2+B3

* A1+B1+B2+B3

Teorik sınavda adaylara çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı  sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir.

• Sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır. Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılırlar.

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

• Sınav başlamadan önce adaylar nüfus cüzdanlarını masanın üzerine koymalıdır.

• Adaylar soru kitapçıklarının kimlik bilgileri bölümü kontrol etmelidir. Yanlış veya eksik bilgi bulunması durumunda sınav görevlisine bilgi verilmesi gerekmektedir.

• Cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük 

işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 

• Sınav düzenini bozacak veya diğer adayları rahatsız edecek davranışlarda bulunan adaylar tutanak tutularak sınav salonundan çıkartılır.

• Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi sınav görevlisine aittir.

• Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz. 

• Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. İnsani ihtiyaçlar (içme suyu, şeker vb.) gerektiğinde İZLADAŞ tarafından karşılanacaktır. 

Sınav süresince adayların acil bir durumu olduğunda (sağlık vb.) Sınav Gözetmeni kendisine eşlik eder.

• Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz. 

• Sınav için kullanılacak kalem, silgi vs. İZLADAŞ tarafından adaylara verilecektir. Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez. 

•Sınav kitapçıklarındaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplandırılmış sayılacaktır.

• Optik cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılması gerekmektedir. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş 

olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 

değildir, sorumluluk adaya aittir.

• Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav Yapıcı tarafından bu sınıfta sınava giren tüm 

adayların sınavı geçersiz sayılır. 

• Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara vb. tütün ürünleri içemez. 

• Soru kitapçığı eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Yapıcı’ya başvurulması gerekir. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınav geçersiz 

sayılır.

Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 

ortamında gerçekleştirilir.

İZLADAŞ  tarafından yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler adaylara e-posta ile veya www.izladas.com.tr web adresinden duyurulur. Adaylar “Aday Başvuru Formu”nu  www.izladas.com.tr adresinden veya 

İZLADAŞ'dan temin edebilirler. Başvuruların alınmasına ait detaylı bilgi 06.PR.P.01.Personel Belgelendirme Prosedürü ile dokümante edilmiştir.

Adaylar “Aday Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra ekinde aşağıdaki belgeleri sunar:

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Sınav ücretini yatırdığına ilişkin banka dekontu

• 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf                                                                                                      

  Başvuruların alınmasına ait detaylı bilgi 06.PR.P.01.Personel Belgelendirme Prosedürü ile dokümante edilmiştir.

Başvurusu kabul edilmeyecek durumlar 06.PR.P.01.Personel Belgelendirme Prosedürü ile dokümante edilmiştir.Belgeleri eksik ve/veya yanıltıcı olan adaylar ile İZLADAŞ'ın kendi personelinin başvurusu 

kabul edilmeyecektir. 

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulamalı sınavlar olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teorik ve performans sınavları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her iki sınavdan da başarılı olunması 

durumunda ilgili yeterliliklerden başarılı olarak kabul edilir.  Teorik ve performans sınavları ardıl olmak zorunda değildir. Sınavlar aşağıdaki mesleki yeterliliklerdeki birimlerinde yer alan başarım 

ölçütlerini içerecektir.  

17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4) 

1-ZORUNLU BİRİM OLARAK:

   A1: ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONU, HİJYEN VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ 

2-SEÇMELİ BİRİM OLARAK:

  B1: ZEYTİNYAĞI TADIMI BİRİMİ

  B2: SOFRALIK ZEYTİN TADIMI BİRİMİ

  B3:ŞARAP TADIMI BİRİMİ

Sınav sorularının hazırlanmasında yeterlilikte yer alan başarım ölçütleri dikkate alınır. İZLADAŞ tarafından yapılacak sınavların soruları, alanında uzman soru hazırlayıcılar tarafından hazırlanır. Soru 

hazırlamada “Teorik Soru Künye Bilgileri Formu” ve "Performans Soru Kontrol Listesi Künye Bilgi Formu"  kullanılır.  Sınav soruları Program Komitesi'nin onayının ardından soru bankasına eklenir.

Teorik ve performans sınavlar Sınav Alanı Sözleşmesi imzalanmış sınav yerinde yapılmaktadır.

Sınav alanı olarak başka bir adres ve/veya tesisin kullanılması durumunda söz konusu kuruluşun sınav için uygunluğu "Sınav Alanı Kontrol Formu" ile  doğrulandıktan sonra ilgili süreç başlatılır.

İZLADAŞ

BELGELENDİRME PROGRAMI

06.KP.B.01-T-4

Gıda sektöründe mesleki yeterlilikleri tanımlanmış aşağıdaki mesleklerin bilgi, beceri, yetkinliklerini tanımlama, ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

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   

İZLADAŞ belgelendirme kapsamında yer alan meslekler için ulusal yeterliliklerde tanımlı ön şart yoktur.                                         

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin detaylı bilgi 06.PR.P.01.Personel Belgelendirme Prosedürü ile dokümante edilmiştir.
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PERFORMANS SINAV 

KURALLARI

SINAV BAŞARI NOTU

SINAVLARA KAÇ KEZ 

GİRİLEBİLECEĞİ HUSUSU

SINAV YAPACAK 

PERSONEL NİTELİKLERİ

İTİRAZ VE ŞİKAYET

BELGE TESLİM

YETERLİLİKLERİN BİRİM 

BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK 

BELGELENDİRİLMESİ

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

YETERLİLİK BİRİM BAŞARI 

BELGESİ VE BİRİM 

BİRLEŞTİRME

BELGENİN GÖZETİM 

SIKLIĞI

• Sınav yapacağı alanın Ulusal Yeterliliğinde bulunan Değerlendirici Ölçütlerinden en az birine sahip olmak,

• Belgelendirme programını bilmek,

• Belgelendirme programında belirtilen sınav yöntemi ve sınav dokümanlarına ilişkin tam bilgiye sahip olmak,

• Sınavın yapıldığı dilde gerek yazma, gerekse konuşma açılarından akıcılığa sahip olmak, (Adayın sınavının başka dilde gerçekleşmesi gereken durumlarda tarafsızlığı sağlamak, sınavda kopya 

durumunu ortadan kaldırmak amacıyla sınav sürecinde yeminli mütercim tercüman görevlendirilecektir.)

• Her türlü ayrımcı anlayıştan uzak karar verebilmek ve değerlendirme yapabilmek.

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler İZLADAŞ'a Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin İtiraz Başvuru ve Değerlendirme 

Formu/Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu ile dijital ortamda veya posta yoluyla itirazda/şikayette bulunabilirler. Yapılan itiraz/şikayetler 06.PR.İ.03.İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi 

Prosedürü göre değerlendirilecektir.

Sınav sonucunda belgelendirilmeye hak kazanan adayların listesi imzalı olarak İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü İşletme Sorumlusu tarafından MYK’ya iletilir. MYK’ya iletilen listeye göre 

‘’Mesleki Yeterlilik Belgeleri’’leri tanzim edilerek İZLADAŞ'a gönderilir. Belgeler,İZLADAŞ Genel Müdürü tarafından imzalanır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri adaya “Belge Kullanım Sözleşmesi” ve "Belge 

Teslim Formu" ile imza karşılığı teslim edilir. 

MYK Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesine göre adayların sahip oldukları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nde (UYÇ) yer alan ancak tam bir yeterliliği oluşturmayan 

yeterlilik birimleri için MYK Yeterlilik  Belgeleri düzenlenmeyecektir. Ancak İZLADAŞ tarafından yapılacak sınavlarda, talep edildiği takdirde, Yeterlilik Birim Başarı Belgesi verilecektir. Bu belgeler ile 

adayın sahip olduğu diğer yeterlilik birimleri birleştirilebilmektir. Birleştirilen birimlerin UYÇ’de yer alan bir yeterliliği oluşturması halinde adaya MYK Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.Yeterlilik Birim Başarı Belgelerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) 

yıldır.Teorik ve Performans Sınav geçerlilik sürelrri başarıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.

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

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 Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. 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 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.

• Sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır. Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılırlar.

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde kendisi adına düzenlenmiş olan yaka kartını takarak hazır bulunur.

• Cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük 

işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 

• Aday performans sınavı süresince, Sınav Yapıcıya (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz. 

• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı Sınav Yapıcı tarafından sonlandırılır. 

• Performans sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre İZLADAŞ tarafından temin edilir.

• Sınav süresince adaylar Sınav Yapıcı'nın tüm talimatlarına uymalıdır. 

• Adayların Sınav Yapıcı'nın talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır. 

• Sınava ara verme süreleri Sınav Yapıcı tarafından belirlenir. 

• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır. 

• Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara vb. tütün ürünleri içemez.

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 puanlamaya dahil edilmez.

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 ile yapılır.  Aday, Ulusal Yeterlilikte yer alan “Kritik Adımlar”ın tümünde mutlaka yeterli olmak durumundadır ki; bir sorudan bile yetersiz olduğu takdirde başarısız sayılır. 

Yeterlilik birimindeki beceri ve yetkinlik göstergelerinden yeterli işaretlenenlerin sayısının, 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.  

Adaylar girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde sadece başarısız oldukları birimlerden 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 ve bu haktan faydalanarak sınav ile belge ücretlerini bu fondan karşılanan kişiler, girdikleri sınavdan başarısız olmaları halinde bir yıl içinde iki defa daha aynı 

yeterlilikten ücretsiz olarak tekrar 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.
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YENİDEN BELGELENDİRME

BELGENİN ASKIYA 

ALINMASI

BELGE KAPSAMININ 

DARALTILMASI

BELGE KAPSAMININ 

GENİŞLETİLMESİ

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ

KOMİTE ONAY TARİHİ : 

Kapsam genişletme talebinde bulunan belgeli kişiler, başvurdukları kapsam dahilindeki Ulusal Yeterlilikde belirtilen sınavlara tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden 

belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Personel Belgelendirme Prosedürü'nün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

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,

• Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için Ulusal Yeterlilikte Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi alanında yer alan şartları sağlayamaması,

• Belgegeçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması. 

Belge durumu, İZLADAŞ www.izladas.com.tr web sayfasının ilgili bölümüne “GERİ ÇEKİLDİ”  olarak işlenir.

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

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

Yeniden belgelendirme faaliyeti için ilgili  Ulusal Yeterliliğin “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi” şartları esas alınır.  Belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 6 (altı) ay 

öncesi ile belge geçerlilik tarihi arasındaki bir sürede belge sahibi İZLADAŞ tarafından bilgilendirilerek belge yenileme başvurusunda bulunması için Sınav ve Belgelendirme Bölüm Asistanı tarafından 

davet edilir. Belge yenileme başvuru döneminden önce ve belge geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan belge yenileme başvuruları kabul edilmez.

Belge geçerliliğinin ilk 5 yılı sonunda, 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, “Hizmet Bildirim ve Performans Formu” vb.) istenir adayın bu belgeleri temin edememesi durumunda Ulusal Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik 

birimleri için  uygulama sınavları düzenlenir. Belge yenilemesi yapılacak kişiler Aday Başvuru Formu ekinde, Belgelendirme Ücret Çizelgesi’nde belge yenileme yöntemine bağlı olarak tanımlanmış 

ücretlerin yatırıldığına dair dekontu Sınav ve Belgelendirme Bölüm Asistanı’na teslim eder. Olumlu değerlendirilen ve bir uygunsuzluk tespit edilmeyen sertifika sahibinin belgesi 5 yıl daha uzatılır. 

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 

yapılabilir.

Kanıt kayıtların değerlendirmesiyle yapılacak belge yenileme başvuruları, mevcut belgenin İZLADAŞ’dan alınmış olması durumunda İZLADAŞ’a yapılmalıdır. Sınavla 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, sınav(lar)ın başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin, belge 

geçerlilik süresinin sonunda başvuruyu gerçekleştirmesi halinde, sınav(lar)ın tamamlanması, tanımlanan süreyi aşabilir.

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 “Program Komitesi”ne danışılarak 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.

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 sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları İZLADAŞ'a getirmemesi,

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

Belgelendirilmiş kişinin belge gözetim veya 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 İZLADAŞ Genel Müdürü kararı ile gerçekleştirilir.


