İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI
TİAD MTM’nin İç Doğrulama Çalışmalarındaki Temel Amaçları;
•
•

•

Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini
teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik
faaliyetlerini kapsamasını sağlamak
İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

Belirlenen amaçlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen kriterlerin devamlılığı için çalışmalar yürütülecektir:
•
•
•

Yetkilendirilen Ulusal Yeterlilik Birimlerine uygun iç doğrulayıcı atamak,
İç doğrulayıcıların iç doğrulamada akredite bir yeterlilik sahibi olması veya bu yeterliliğin kazanımı yönünde
ilerliyor olmasını sağlamak,
Kalite Yönetim Temsilcisi’nin aşağıdaki kriterleri izleyerek her bir Yeterlilik alanında etkili bir iç doğrulama
yönetimi oluşturmasını sağlamak:
o Personelin, mevcut iç doğrulama prosedürlerinin gerekliliklerine ilişkin olarak bilgilendirilmiş ve eğitim
almış olması,
o Etkili iç doğrulama rollerinin tanımlanması, sürdürülmesi ve desteklenmesi,
o İç doğrulamanın personel içerisinde bir gelişim süreci olarak teşvik edilmesi,
o Standartlaştırılmış iç doğrulama belgelerinin sağlanması ve kullanılması,
o Tüm değerlendirme sorularının amaca uygun olduğunun doğrulanması,
o Değerlendirme planlarına bağlı bir iç doğrulama programının yürürlükte olması,
o Tüm yeterliliklerden, ölçme merkezlerinden ve değerlendiricilerden alınan uygun şekilde
yapılandırılmış örneklemlerin doğrulanması ile TİAD MTM tarafından değerlendirilen Ulusal
Yeterliliklerin, ulusal standartlara, mevzuata ve dış doğrulama gerekliliklere uygunluğunu sağlamak,
o Belirlenen personelin tüm iç doğrulama faaliyetlerinin kayıtlarını muhafaza etmesi,
o İç doğrulamadan elde edilen çıktının gelecekteki değerlendirme uygulamalarını iyileştirmekte
kullanılması.
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