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BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE ASKIYA ALINMASI
PROSEDÜRÜ

Amaç ve Kapsam

Belgenin iptal edilmesi ve askıya alınması ile ilgili şartları tanımlamaktır. PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından
verilen tüm Mesleki Yeterlilik Belgelerini kapsar.
2.0.

Tanımlar

Belgenin Askıya Alınması: Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması.
Belgenin İptal Edilmesi: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.
3.0.

Uygulama

Aşağıda belirtilen durumlar tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir.
 Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği gerekçesi sunularak
şikayette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alınması, belgenin
askıya alınmasını gerektirir.
 Belge gözetim süresini dolduran ve PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından istenilen belgeleri ibraz etmeyen kişilerin
belgeleri askıya alınır.
 Gözetim Raporunun değerlendirilmesi sonucunda Karar Verici tarafından belge askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
 Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde belge iptal edilir.
 Belge kullanım sözleşmesine aykırı davranan belgelendirilmiş kişinin, belgesi iptal edilir.
 Belgesi askıya alınan kişiye Yönetici Asistanı tarafından gerekçeleri yazılı olarak bildirilir ve PROAKTİF
BELGELENDİRME web sitesinde duyurular bölümünde belgesi askıya alınan kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri
yayınlanır. Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette
bulunamazlar.
 Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur. Belgesi iptal
edilen kişi Belge Kullanım Sözleşmesi ve kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
PROAKTİF BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür. Belgenin iptal kararı, ilgili kurum ve kuruluşlara Yönetici
Asistanı tarafından bildirilir.
 Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Ulusal Yeterliliklerde bir değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişinin
belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla katılabileceği eğitim, seminer vb.
etkinlikler belirlenir, PROAKTİF BELGELENDİRME web sitesinde duyurulur.
 Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin
değişiklik şartlarına gözetim tarihine kadar uyum sağlaması gerekmektedir.
 Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş personelin
değişiklik şartlarına uyum sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir.
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İlgili Doküman

 PAB.F.022 Belge Kullanım Sözleşmesi
 PAB.T.013 Belge Kullanım Talimatı
 PAB.P.008 Şikayet Ve İtiraz Prosedürü
 PAB.P.010 Gözetim Prosedürü
 PAB.P.013 Yeniden Belgelendirme Prosedürü
 PAB.P.002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
 PAB.T.001 Dosyalama Talimatı
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