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Ulusal  Yeterlilik Sistemi çerçevesinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri  5544 sayılı  Mesleki
Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  Kanunu,  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Sınav,  Ölçme,  Değerlendirme  ve
Belgelendirme  Yönetmeliği  ve  Kurum  tarafından  yürürlüğe  konulan  usul  ve  esaslar,  rehberler  vb.
dâhilinde yürütülmektedir. MYK mevzuatında kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik birçok tedbir ve
kural tanımlanmakta olup ihlaller durumunda atılacak adımlar ayrıca belirtilmektedir. Mevzuatımıza göre
kasıtlı  ve taksirli eylemleri ile ihlale sebep olan kişiler için kuruluşlarından ayrı  olarak idari  ve cezai
müeyyideler uygulanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin
“Sınavın İptali ve Belgenin Geri Çağrılması” başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Tespit
edilen usulsüzlük ve sahtecilik hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.” hükmü mevcut olup,
Yetkisi  Askıya  Alınan  veya  Kaldırılan  Yetkilendirilmiş  Belgelendirme  Kuruluşlarının
Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esasların “Kuruluşta Görev Alan Kişilerin Durumu”
başlıklı  12  nci  Maddesinin  birinci  fıkrasında  ise  “Yetkisi  kaldırılan  kuruluşlarda  değerlendirici,
gözetmen, karar verici, kalite yönetim temsilcisi, belgelendirme müdürü, vb. görevlerde bulunmuş olan
kişilerin başka bir Kuruluşta herhangi bir görev alması Kurumun iznine tabidir.” ifadesi bulunmaktadır.

Son  zamanlarda  yapılan  inceleme  ve  denetimler  sonrası  Yönetmelikte  yaptırım  gerektiren
tespitler  doğrultusunda,  kasıtlı  ve  taksirli  eylemleri  ile  yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarının
yetkilerinin  kaldırılmasına  ve/veya  sınavlarının  iptaline  neden  olan  kişilerin  mevzuatın  ilgili
hükümlerinden habersiz oldukları görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan Yönetmeliğin 33 üncü Maddesi ve ilgili Usul ve Esasın 12 nci Maddesinin
uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının
çalışanlarının kasıtlı veya taksirli ihlalleri nedeniyle cezai müeyyidelere uğrama riskini en aza indirmek,
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşu  çalışanlarının  kişisel  sorumlulukları  ile  uyulması  gereken
kuralları düzenlemek amacıyla işbu Genelge hazırlanmış olup, bölümlerine aşağıda yer verilmiştir.

A. YETKİ KALDIRILMASI İŞLEMLERİNE VE/VEYA SINAV İPTALİNE NEDEN OLAN 
KİŞİLER HAKKINDA KURUM TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarının  yetkisinin  tamamının  veya  bir  kısmının
çalışanlarının  kusurlu  eylemleri  nedeniyle  kaldırılması  durumunda  yönetmeliğin  ilgili
maddeleri  doğrultusunda yetkinin kaldırılmasına  neden olan  kişiler  hakkında  Türk  Ceza
Kanunun  “Kamu  Güvenine  Karşı  Suçlar” başlıklı  dördüncü bölümü kapsamında  (Resmi
Belgede Sahtecilik vb.) Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2. Kusurlu eylemleri nedeniyle yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkisinin tamamının
veya bir kısmının kaldırılmasına neden olan kuruluş çalışanları ilgili Usul ve Esasların 12 nci
Maddesi gereğince diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları veya ön başvuru  yapmış
belgelendirme kuruluşlarında görev alamaz. MYK Web Portalı aracılığıyla bu kişilerin diğer
kuruluşlarda görev almaları  engellenir.  Ayrıca kuruluşlar yetkisi  kaldırılan  bir  kuruluşun
çalışanlarının kendi kuruluşlarında çalışıp çalışamayacaklarını MYK Web Portalının ilgili
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modülünü kullanarak öğrenebilirler.
3. Meslekî  Yeterlilik  Kurumunda  Geçici  Mahiyetteki  İşlerin  İstisna  Sözleşmesi  İle

Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında teknik  uzman  havuzunda  yer alan  YBK
çalışanlarına  bu  Genelge kapsamındaki kusurlu eylemleri nedeniyle yaptırım  uygulanması
halinde kişiler teknik uzman havuzundan çıkarılır.

4. Yapılan incelemelerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen  MYK
Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  sınavlarının  Kurum  tarafından  iptal  edilmesi  durumunda  bu
sınavlarda görev alan karar  verici  ve değerlendiricilere  yaptırım uygulanır.  Programlı  veya
programsız denetimler ile kayıt incelemeleri sonucunda;

1. Görev aldığı Sınav ID’deki değerlendirdiği teorik veya performans sınav oturumlarının birinin
tamamen     iptal edilmesi halinde ilgili değerlendirici ve karar vericiye  “ihtar” verilir.
Programlı  denetimler  ve  kayıt  incelemelerde  uygunsuzluk  kapatılıncaya  kadar,
programsız denetimlerde ise sınav durdurma yaptırımı sona erene kadar hiçbir kuruluşta
sınav görevi alamaz. İhtar süresince varsa görevlendirildiği sınavlardan ilgili kuruluş
tarafından çıkarılması gerekir. 

2. Son bir yıl içerisinde üçüncü     kez   “ihtar” alan karar verici ve değerlendiricilere 60
gün boyunca  herhangi  bir  kuruluşun  sınavında  (değerlendirici,  karar  verici  veya  iç
doğrulayıcı olarak) görev alamama “yaptırımı” uygulanır. Bu yaptırıma uğrayan sınav
görevlilerinin son bir yıllık süreleri hesaplanırken son yaptırım tarihi esas alınır.

                5. GEÇİCİ MADDE: 15 Ekim 2022 tarihinden önce 4 ncü madde kapsamında sınav iptalleri
nedeniyle cezai müeyyidelere uğraşmış kişilerin cezaları kaldırılır.

B. BİLDİRİMLER
1. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları  işbu  genelgede açıklık getirilen konuları  tüm

çalışanlarına tebliğ etmekle mükelleftir. Söz konusu hususların çalışanlarca tebellüğ edildiğine
ilişkin kanıtlar MYK tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilecektir.

2. Konusu MYK mevzuatı ve kalite güvencesi ilkelerine aykırılık teşkil eden her türlü talimatı ve
iş emrini yerine getiren personel talimatı verenle eşdeğer şekilde sorumlu olur.

3. Yetkilendirilmiş  belgelendirme kuruluşu  çalışanları  MYK  mevzuatı  ve  kalite  güvencesi
ilkelerine aykırılık teşkil edecek  her  türlü talimat  ve iş  emri ile  karşılaşmaları halinde  bu
işlemleri  yerine  getirmeyerek  konu  hakkında  Kuruma  resmî  bildirimde  bulunmakla
yükümlüdür.

C. YÜRÜRLÜK
1. Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
2. A. Yetki Kaldırılması İşlemlerine ve/veya Sınav İptaline Neden Olan Kişiler Hakkında Kurum

Tarafından Yapılacak İşlemler 4 üncü Maddesi Yürürlük Tarihi 15.10.2022’dir.
D. YÜRÜTME
1. Bu Genelge hükümleri Kurum Başkanı tarafından yürütülür.  
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