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1. AMAÇ ve KAPSAM 

Bu prosedürün amacı, personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel 

belgelendirme standart şartlarına göre değerlendirilerek personel belgelendirilmesini faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesini amaç edinmiştir. 

TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik 

programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel şartların 

belirlenmesini, personellerin el becerilerini ve iş yapabilmelerine dair yetkinlikleri ile ilgili olarak 

başvuru şartlarını, personelin değerlendirilmesini, belge verilmesini, belge verilmesinden sonra 

uygulanacak kuralları ve yapılacak işlemleri kapsamaktadır. 

2. TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 

2.1. Aday: Aday Başvuru Formu ve ekleri İSMES tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak 

üzere başvurusu kabul edilen kişidir. 

2.3. Belgelendirme standardı: Belgelendirme için esas teşkil eden ve personel belgelendirme 

sınavı ile ilgili proses ve ayrıntıları belirten uluslararası veya ulusal standarttır. Örnek olarak: EN 

9606-1 

2.4. Sınav: Personel belgelendirmede seçilen yöntemde Ulusal Yeterliliklere uygun şekilde sahada 

performansa dayalı olarak ve ilgili Ulusal Yeterliliklere göre teorik olarak yapılan sınav. 

2.5. Personel Belgelendirme: Bir belgelendirme yönteminde, sahada performansa dayalı olarak 

ve ilgili belgelendirme standardına göre teorik olarak sınavların yapılıp sonucu başarılı olanlar için 

belge düzenlenmesi işlemidir. 

2.7. WPS: Kaynak yöntem şartnamesi, kaynağın yapımında kullanılacak yöntemler ve teknik 

bilgileri içeren ispatlanmış şartnamedir. 

2.8. Pre-WPS: Ön Kaynak yöntem şartnamesi, kaynağın yapımında kullanılacak yöntemler ve 

teknik bilgileri içeren ispatlanmamış şartnamedir. 

2.9. Sertifika: Adayın belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösterdiğine dair düzenlenen belge 

2.10. İSMES: İSMES İSTANBUL Mesleki Eğitim Çevre Dan. ve Hizm. A.Ş. 

3. SORUMLULUK VE YETKİ 

3.1. Genel Müdür 

3.3. Karar verici  

3.2. Belgelendirme Müdürü 

4. UYGULAMA 

4.1. Sınav Dosyası İçerikleri 
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4.1.1.  Belgelendirme Müdürü, sınav değerlendirmelerini kontrol ederek “olumlu” olarak 

değerlendirilmiş işlemler için, ilgili kapsama uygun olarak taslak belgeleri hazırlar ve belgeleri sınav 

dosyasına yerleştirir. Sınav dosyasına yerleştirilmiş olan tüm kayıtların izlenebilirliğin 

sağlanabilmesi için her kaydın üzerinde aday başvuru numarası bulunmaktadır. 

4.1.2.  Belgelendirme Müdürü, sınav dosyası içerisinde asgari olarak aşağıdakilerin bulunduğunu 

teyit eder. 

• Belgelendirmeye aday personel adı, kimlik bilgileri (doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik no 

veya Pasaport no)  

• Performansa dayalı ve teorik sınav sonucu, gerekiyorsa eğitim kayıtları (ön şart kayıtları),  

• Gözle muayene ve tahribatsız ve/ veya tahribatlı test rapor ve değerlendirme kayıtları,  

• Taslak belge 

• İlgili belgelendirme metodunun uygulanacağı teknik şartname (WPS) 

• Özel ihtiyaçların karşılandığının kaydı 

4.1.3.  Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için değerlendirme kriterleri ve sınav ile ilgili kontrol 

edilecek kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır; 

• Sınav evraklarının tam olması  

• Aday Başvuru Formu, 

• Sınav Organizasyon Takip Formu, 

• Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formları, 

• Sınav Katılımcı Listeleri, 

• Teorik Sınav Değerlendirme Formları  

• Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Formları  

• Ön şartların sağlanmış olması 

• Sınav Yapıcı’nın değerlendirmelerinin adaletli ve geçerli olması (varsa) 

• Özel ihtiyaçların karşılanmış olması (Talep edildi ise) 

• Adında “kaynak” geçen sertifikalar için önceden hazırlanmış WPS/Pre-WPS’e uygun bir 

şekilde kaynak yapılmış olması 

• Olumlu test ve/ veya muayene sonuçları (Çelik kaynakçısı performansa dayalı sınav sonucu 

kayıtları) 

4.2. Personel Belgelendirme Kararı  
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4.2.1. Sınava ait kayıtlar kontrol edildikten sonra sınav dosyası Komite Oluşturma ve Çalıştırma 

Esasları Prosedürü’ ne uygun olarak oluşturulmuş Karar vericiye iletilir. Karar verici sınav dosyası 

içeriklerini kontrol eder. Personel belgelendirmesi konusundaki tüm kararlar; Karar verici tarafından 

verilmektedir. Karar verilirken Sınav Yapıcı’nın adayları değerlendirdiği yöntemleri, her 

değerlendirmenin adaletli ve geçerli olduğunun kontrolü yapılır. Bu karar sırasında belgelendirme 

için aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar öne 

sürülmez. 

4.2.2. Karar verici sınav sonuçlarının değerlendirilmelerine göre, kararın niteliğini, taslak belgenin, 

evrakların ve kayıtların son kontrolünü yaparak kararın niteliğini Personel Belgelendirme Karar 

Formu ile kayıt altına alır. 

4.2.3. Kontrol edilen kayıtların tam olması ve hazırlanmış taslak belgesinin de gözden geçirilmesi 

ile verilen belgelerin hepsinde aynı kontroller yapılmış olur.  

4.2.4. Karar vericinin olumlu karar verdiği adaylar belge almaya hak kazanır. Adaylar tüm 

belgelendirme şartlarını yerine getirdiğinde, belgelendirme kapsamına uygun olarak belge almaya 

hak kazanmış herkese sertifikaları verilir. Herhangi bir şartı yerine getirmeyen adaya belge 

verilmez. Müşteri tarafından talep edildiğinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı’nı Belgelendirme 

Müdürü tarafından hazırlar. 

4.2.5. Onaylanan her belge Sertifika Takip Formu’na Belgelendirme Müdürü tarafından işlenir. 

Sertifikaların güncel ve geçerli bir belgelendirmeye sahip olup olmadığını ve bu belgelendirmenin 

kapsamına ilişkinin bilgilerin doğrulamasının yapılabilmesi için gerekli kayıtları güncel tutulur ve bu 

bilgiler talep edildiğinde Belgelendirme Müdürü tarafından sağlanır. 

4.2.6. Belge almaya hak kazanmış kişinin belgesi başvuruda vermiş olduğu adresine elden ya da 

kargo yolu ile teslim edilir. Belgenin gönderilmeden önce onaylanmış haldeki bir fotokopisi alınır ve 

dosyasında muhafaza edilir. 

4.2.7. Belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belgelerin ve İSMES logosunun kullanımı 

Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü’nde açıklanmaktadır.  

4.3. Taslak Belgelerinin Düzenlenmesi  

Belge; belgelendirilen personelin aşağıdaki bilgilerini içerir:  

• Adı soyadı, 

• Doğum yeri, 

• Doğum tarihi, 

• TC kimlik numarası, 

• Belge no, 
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• İSMES adı ve logosu, 

• Türkak logosu, 

• Belgelendirme metodu ve yayın tarihi, 

• Belgenin geçerlilik tarihi ve geçerlilik süresi (veya son geçerlilik tarihi),  

• Belge kapsamı (geçerlilik şartları ve kısıtlamalar dâhil), 

İlgili belgelendirme standardının gerek gördüğü bilgiler hazırlanan belge formlarında belirtilmektedir. 

Her belgelendirme kapsamı için ilgili standart operasyon prosedürlerinde, hazırlanacak belge 

formlarına atıflar mevcuttur. 

Tüm belgeler beyaz A4 kâğıda basılı olarak hazırlanır. 

Belge numaraları İSMES sertifika sistemi formatına uygun olarak numaralandırma yapılmaktadır. 

YYYY-XXXX  

YYYY: Belgenin Verildiği Yıl, XXXX: Sıralı numara olup 0001’ den başlayarak artırılarak verilir 

Örnek: 2017-0001 belgelendirme Numarasını 

“2017” Belgenin verildiği yılı, 

“0001” Sıralı Numara 

Her yılın başında numaralar sıfırlanarak, yeni yılın numaraları verilir. 

4.4. Belgelerinin Düzenlenmesi: Kayıt ve Ofis Sorumlusu, belgelendirilmeye hak kazanan adayların 

listesini hazırlar ve Belgelendirme Müdürü’ne onaylatarak 30 gün içinde Mesleki Yeterlilik 

Kurumu’na (MYK) gönderir. Resmi belge ve kimliklerin MYK tarafından üretilebilmesi için 

belgelendirilen kişi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgiler Belgelendirme Müdürü tarafından MYK portalına 

yüklenir. Kayıt ve Ofis Sorumlusu; Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer 

bilgileri MYK web portalına yüklemekle sorumludur. Bu listelerde yer alan adaylar için MYK 

Yönetim Kurulu onayının ardından, MYK tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Sertifika 

düzenlenmesi kararı verilen adaylara, İSMES tarafından listenin MYK’ya iletilmesinden itibaren en 

geç 30 gün içinde MYK tarafından, Mesleki Yeterlilik Belgeleri İSMES’e gönderilir. Kayıt ve Ofis 

Sorumlusu, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin bir fotokopisini belge sahibinin dosyasına ekledikten 

sonra belge sahiplerine gönderir. MYK tarafından yayımlanan resmi belgelerin kuruma ulaşmasının 

ardından Belgelendirme Müdürü veya Genel Müdür tarafından imzalanır ve bir nüshası muhafaza 

edilir, asıl kopya ilgili kişi/kuruma 7 işgünü içerisinde başvuru formundaki adrese  iletilir.    

4.5. Belge kapsamlarının daraltılması veya genişletilmesi, belge yenileme, belge gözetim işlemleri 

Gözetim ve Program Kapsamında Değişiklik Prosedürü’ne uygun olarak, belgenin askıya alınma 

veya geri çekme durumları Belgeyi Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü’ne uygun olarak 

yönetilir. Belgenin verilmesi, gözetiminin sağlanması, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya 
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daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarında dış kaynak kullanılmaz. 

4.6. Belgelendirme ile ilgili tüm kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne uygun olarak tutulur. 

4.7. İSMES’ in başka bir kuruluş tarafından yapılan çalışmayı dikkate alması durumunda, 

sonuçların kendi uyguladığı belgelendirme programında belirtilen şartlara eşdeğer olduğunu ve bu 

şartları karşıladığını göstermek için, kuruluş tarafından yapılan çalışma ile beraber, belgenin 

verilmesine dair gerekli tüm rapor, veri ve kayıtları kontrol ederek alır. Sınav Dosyası içerikleri 

kısmındaki tüm verilere sahip olunup olunmadığı, Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilir ve 

Karar verici tarafından sınav dosyası gözden geçirilerek Personel Belgelendirme Karar Formu ile 

karar kayıt altına alınır.  

4.8. Belgesi kaybolan veya yırtılan kişi İSMES‘e imzalı bir dilekçe ile başvurur. Dosyası kontrol 

edilerek kaybolan,yırtılan ya da kişisel bilgilerin değişmesi nedeniyle belgenin yeniden basımı için 

MYK’ya bildirilir. Belge sahibinden ücret listesinde (LST.07) belirtilen kaybolma veya yırtılma ücreti 

alınır. 

5. KAYITLAR 

5.1. Aday Başvuru Formu (FRM.47) 

5.2. Personel Belgelendirme Kararı Formu (FRM.73) 

5.3. Sertifika Takip Formu (FRM.76) 

6. REFERANSLAR VE İLGİLİ DOKÜMANLAR 

6.1. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02) 

6.2. Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürü (PRS.14)  

6.3. Komite Oluşturma ve Çalıştırma Esasları Prosedürü (PRS.19) 

6.4. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi Prosedürü (PRS.20) 

6.5. Belgeyi Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü (PRS.24) 

6.6. Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü (PRS.25) 

6.7. Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürü (PRS.27) 
 
7. REVİZYON TARİHÇESİ 

Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Mahiyeti 

00 23.02.2017 İlk Yayın 

01 15.02.2018  
 

02 13.07.2018  

 


