
ĠSTANBUL AYVANSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 

PERSONEL BELGELENDĠRME KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç  

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde ulusal 

mesleki yeterlilik sisteminin işletilmesi için, teknik ve mesleki alanlarda belirlenen ulusal 

yeterlilikleri düzenleyen mevzuata uygun olarak sınav ve belgelendirme hizmeti sunacak 

Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü’nün kuruluşuna, işleyişine, organizasyon yapısına 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 - Bu yönerge; bir "personel belgelendirme kuruluşu" şeklinde oluşturulan 

koordinatörlüğün kuruluşuna, işleyişine, organizasyon yapısına, organlarına ve bu organların 

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 -  Bu Yönerge 06/11/1981 tarihli 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 7 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin 2 nci alt bendine, 13 üncü ve 14 üncü maddelerine; 

21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”nun 4 üncü ve 22 nci 

maddelerine; 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği”nin 3 ncü ve 

12 nci maddelerine; “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel 

Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 - Bu yönergede geçen;  

a) AYVANSARAY PBK: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel Belgelendirme 

Koordinatörlüğünü, 



b) AYVANSARAY PBK Yöneticisi: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel 

Belgelendirme Koordinatörlüğü Yöneticisini, 

c) Belgelendirme Asistanı: AYVANSARAY PBK sekreteryasını yürütmek üzere görevli 

kişiyi,  

d) Belgelendirme Programı: Kişilerin belirli meslek veya beceri kategorilerine ilişkin 

yeterlilik koşullarını ve diğer koşulları düzenleyen programı, 

e) Belgelendirme Süreci: Başvuru, değerlendirme, belgelendirme kararı ve yeniden 

belgelendirme ile belgelerin ve logoların/markaların kullanımı dâhil olmak üzere 

belgelendirme koşullarının yerine getirilip getirilmediğini belirleyen tüm faaliyetleri 

içeren süreci, 

f) Değerlendirici: Belgelendirmesi yapılan programlarda adayların 

sınav performanslarını değerlendiren yetkin kişi/kişileri, 

g) Gözetim: Belgelendirilmiş kişinin performansının, belgelendirme programına 

uygunluğunun devamlılığını güvence altına almak üzere belgelendirme dönemi içinde 

düzenli aralıklarla izlenmesini, 

h) ISO/IEC 17024: Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından yayınlanan Personel 

Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar standardını,  

i) İç Doğrulama: Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme 

süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını; eşitliğin sağlanmasını 

hedefleyen, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarınca yürütülen kalite güvence sisteminin araçlarından birini, 

j) İç Doğrulayıcı: AYVANSARAY PBK içerisinde iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek 

için yetkilendirilen kişiyi, 

k) Kalite Yöneticisi: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel Belgelendirme 

Koordinatörlüğü Kalite Yöneticisi, 

l) Karar Verici: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel Belgelendirme 

Koordinatörlüğü kapsamında görevlendirilen belgelendirme kararını veren yetkin 

kişi/kişileri, 

m) Komite: Üyeleri yöneticinin önerisi üzerine AYVANSARAY PBK Yöneticisi 

tarafından uzmanlık alanlarına göre seçilen en az 3 üyeli çalışma gruplarını,  

n) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,  

o) Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel 

Belgelendirme Koordinatörlüğünü, 

p) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü, 



r) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu, 

s) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini, 

t) Yönetmelik: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ana Yönetmeliğini ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün Kuruluş, Çalışma Ġlkeleri ve Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Kuruluş  

MADDE 5 - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı olarak ulusal mesleki yeterlilik 

sistemi çerçevesinde sınav ve personel belgelendirme hizmetleri sunmak üzere "İstanbul 

Ayvansaray Üniversitesi Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü”  kurulmuştur.  

Yetki ve Sorumluluk  

MADDE 6 - AYVANSARAY PBK, personel belgelendirme programının geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi de dahil olmak üzere, kuruluş amacı çerçevesinde bir kalite yönetim sistemi 

oluşturmaya, belgelendirmeyle ilgili uygun gördüğü işleri taşeron kullanarak bir dış kuruluşa 

veya üniversite içinde başka bir birime yaptırmaya, kendine ait bir kayıt düzenini 

oluşturmaya, sınav ve belgelendirmeye ilişkin itiraz ve şikayetleri değerlendirecek ve 

sonuçlandıracak usulleri belirlemeye ve belgelendirme prosesiyle ilgili her çeşit bireysel ve 

düzenleyici kararı almaya yetkilidir. AYVANSARAY PBK, belgenin verilmesi, geçerliliğinin 

sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması 

ve iptal edilmesine ilişkin kararlarından sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde taşeronlara 

veya üçüncü şahıslara devredilemez.  

Çalışma Ġlkeleri 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık  

MADDE 7 - AYVANSARAY PBK, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının 

sürdürülmesinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla 

olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık sağlanmasına izin vermeden düzenler; tarafsızlık ve 

bağımsızlık ilkelerine zarar verebilecek her tülü faaliyetten sakınır. AYVANSARAY PBK 

MYK tarafından yetkilendirildiği hiçbir alanda eğitim faaliyetlerine katılmaz, eğitim 

organizasyonları gerçekleştirmez. Sertifikalandırmakla yetkili kılındığı hiçbir branşta sınava 



hazırlık çalışmaları yapmaz. AYVANSARAY PBK adına çalışan personelin belgelendirilmesi 

söz konusu değildir.  

Çıkar Çatışmasını Önleme 

MADDE 8 - Belgelendirmeye ilişkin kararlar AYVANSARAY PBK’ya aittir. Bu kararın 

taşere edilmesi söz konusu değildir. Belgelendirme kararını verecek kişilerin özel bir çıkar 

sağlama durumu olması durumunda belgelendirme kararına katılımı engellenir. Çıkar  

çatışmasını önlemek amacıyla taahhütnameler ilgili kişilerce imzalanır.  

Saydamlık  

MADDE 9 - AYVANSARAY PBK tarafından yürütülen her türlü faaliyet açıktır. Yapılan 

faaliyetler için her türlü açıklık sağlanmıştır. Web sitesi üzerinden gerekli tüm bilgilere 

ulaşılabilir. (başvuru, ücretler, belgelendirme aşamaları, sınav yer ve zamanları vb.)  

Gizlilik ve Güvenlik  

MADDE 10 - AYVANSARAY PBK gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde edinmiş olduğu 

tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak ile yükümlüdür. Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm kayıtlar gerek 

mevzuatların gerekse politikalarımızın neticesinde belirlenmiş sürelerde ilgili kişilerin 

gözetiminde saklanır ve uygun görülen şekilde imha edilir.  

 

Görev ve Yetkileri 

Görev ve yetkileri  

MADDE 11 - Görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:  

• Belgelendirme için gerekli tüm şartları sağlamak ve uygulamak, 

• Belgelendirmesi yapılan alanlarda; belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında gerekli 

politikaları, koşulları, kuralları, usul ve esasları oluşturmak, 

• Belgelendirme için ilgili kişileri belirlemek ve yetkilendirmek,  

• Belgelendirme faaliyetinde çalışacak olan personeli yetiştirmek, 

• Belgelendirme programındaki kapsamlar ile ilgili kapsam genişletme, kapsam 

daraltma, seviye değiştirme, yeni bir kapsam ekleme gibi tüm kararları almak ve 

uygulamak, 



• Sınav takvimini ve sınav ücretlerini belirlemek, 

• Başvuruların alınması, değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve sonuçlandırılması 

işlemlerini bağımsız ve güvenilir bir şekilde yürütmek,  

• Belgelendirme için karar vermek,  

• Belgelerin sürdürülmesi, askıya alınması, yenilenmesi, iptali konularını takip etmek,  

• Belgelendirme faaliyetlerinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına/verilmesine karar 

vermek, 

• İtiraz ve şikayetleri değerlendirmek,  

• Logo ve markaların kullanımının doğru yapılması konusunda kurallar belirlemek ve 

takibini yapmak,  

• ISO 17024 ve MYK şartlarına uygun çalışmaları sağlamak, 

• MYK yetkilendirme gerekliliklerini yerine getirmek, 

• Akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek,  

• Her türlü değişiklik hakkında TÜRKAK’ a ve MYK’ya bilgi vermek, 

• Bu Yönergede öngörülemeyen diğer kararları almak ve görevleri yerine getirmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim Organları 

MADDE 12 – AYVANSARAY PBK yönetim organları, AYVANSARAY PBK Yöneticisi, 

Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Değerlendirici, Belgelendirme Asistanı, İç Doğrulayıcı ve TS 

EN ISO/IEC 17024 standartına uygun olarak kurulan komitelerdir. 

AYVANSARAY PBK Yöneticisi 

MADDE 13 – TS EN ISO/IEC 17024 eğitimi almış ve AYVANSARAY PBK faaliyet 

alanlarıyla ilgili olan Üniversite akademik personeli arasından Rektör tarafından 

görevlendirilir. Görevde olmadığı durumlarda yerine Kalite Yöneticisi vekâlet eder. Vekâlet 

süresi 6 ayı aştığında yeni bir AYVANSARAY PBK Yöneticisi görevlendirilir.  

Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

MADDE 14 – AYVANSARAY PBK Yöneticisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 



 AYVANSARAY PBK’yı ulusal/uluslararası ölçekte temsil ve ilzam etmek, Mesleki 

Yeterlilik Belgelerini imzalamak, benzer faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlarla 

iletişim kurmak, faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri 

takip etmek, 

 Belgelendirme programındaki kapsamlar ile ilgili kapsam genişletme, kapsam 

daraltma, seviye değiştirme, yeni bir kapsam ekleme gibi tüm kararları almak ve 

uygulamak, 

 AYVANSARAY PBK’nın faaliyetlerinde görev alacak personeli atamak,  

 AYVANSARAY PBK personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü 

sağlamak,  

 Yönetim toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,  

 Belgelendirme sürecinde görev yapacak komite üyelerini belirlemek,  

 AYVANSARAY PBK personeline ait nitelikleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları 

belirlemek,  

 Gerekli durumlarda komiteleri toplantıya davet etmek ve alınan görüşleri 

değerlendirmek,  

 Kalite Yönetim Sistemi’nde belirlenen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  

 Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, karara bağlamak ve Rektöre sunmak,  

 AYVANSARAY PBK adına yapılan tüm sözleşmeleri imzalamak,  

 

Kalite Yöneticisi  

MADDE 15 – Rektör tarafından Üniversite personeli arasından görevlendirilir. Kalite 

Yöneticisi, AYVANSARAY PBK faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 standartında 

uygunluğunu sağlar.  

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 16 –  Kalite Yöneticisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 

TS EN ISO/IEC 17024 standartına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili “Yöneticiye 

vekalet etmek, belgelendirmesi yapılan alanlarda; belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında 

gerekli politikaları, koşulları, kuralları, usul ve esaslar ile ilgili dokümanları oluşturmak, 

kayıtları hazırlamak ve sunmak, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, gerekli önlemleri almak 



ve organizasyonları gerçekleştirmek, komitelerle ilgili organizasyonları gerçekleştirmek, iç 

tetkikleri planlamak ve raporlamak, yönetim toplantılarının organizasyonlarını yapmak, 

raporlarını hazırlamak ve sunmak, düzeltici- önleyici faaliyetleri kayıt altına almak, takip 

etmek ve raporlarını hazırlamak, arşivden sorumlu olmak, MYK ve TÜRKAK ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, gerekli organizasyonları planlamak, yöneticiye sunmak” gibi sistemin 

işlemesi ve işletilmesi ile ilgili süreci yürütmek.  

 

Karar Verici 

MADDE 17 - Belgelendirmesi yapılan programlarda değerlendirici ölçütlerine sahip kişiler 

arasından AYVANSARAY PBK Yöneticisi tarafından görevlendirilir. 

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 18 – Karar Verici’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 

Belgelendirme süreci ile ilgili (belgelendirme, yeniden belgelendirme, gözetim, birim bazlı 

belgelendirme vb.) kararları vermek, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi ve 

kapsamının değiştirilmesi kararını vermek, belgenin askıya alınması, iptal edilmesi ve 

gözetim kararını vermek, değerlendiricilerin performanslarını ölçmek. 

 

Değerlendirici 

MADDE 19 – Belgelendirmesi yapılan programlarda adayların performanslarını 

değerlendirebilecek yetkinlikteki kişilerdir. Değerlendirici ölçütlerine sahip kişiler arasından 

AYVANSARAY PBK Yöneticisi tarafından görevlendirilir.  

Belgelendirme Asistanı 

MADDE 20 – AYVANSARAY PBK’nın sekreteryasını yürütür. Aday başvurularını almak, 

sınav aday listelerini hazırlamak, sınav tarihleri vb. duyuruların yapılmasını sağlamak, sınav 

materyallerini hazırlamak ve görevlilere sınav günü teslim etmek gibi görevleri yerine getirir. 

Ġç Doğrulayıcı 

MADDE 21 – AYVANSARAY PBK faaliyetlerinde adayların kayıtlarının değerlendirilmesi 

esnasında tutarlılık ve adilliğin sağlanması için iç doğrulama faaliyetlerini yürütür. 



Komiteler 

MADDE 22 - Komiteler; TS EN ISO/IEC 17024 standardını ve MYK tarafından belirlenen 

kuralların gereğini yerine getirmek üzere, görev yapacakları alanda uzman kişiler arasından 

Ayvansaray PBK Yöneticisi tarafından görevlendirilir ve kendi görev alanlarına giren 

faaliyetlerde bağımsız olarak çalışır. 

Komitelerin görevleri AYVANSARAY PBK Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan 

görev tanımları ile belirlenir.  

AYVANSARAY PBK bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar şunlardır:  

a) Tarafsızlık Komitesi: TS EN ISO/IEC 17024’e göre akredite olan belgelendirme 

programları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, alınan kararların, organizasyonun 

yapısının ve mali süreçlerin tarafsızlığını denetler.  

b) Program Komitesi: TS EN ISO/IEC 17024’e göre akredite olan; belgelendirme programları 

kapsamında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinin ilgili belgelendirme programına 

uygunluğunu denetler. Program komitesi aynı zamanda “Ölçme ve Değerlendirme” komitesi 

olarak görev yapar. 

c) İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi: Belgelendirme sürecine yönelik itiraz ve 

şikâyetleri değerlendirerek karara bağlar. 

MADDE 23 - AYVANSARAY PBK’nın personel ihtiyacı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

tarafından sağlanır.  

MADDE 24 - AYVANSARAY PBK’nın mali işleri İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

tarafından yürütülür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 25 - Bu çalışma yönergesinin kapsamadığı her türlü konu için esaslar ilgili 

standartlar çerçevesinde belirlenir.  



Yürürlük  

MADDE 26 - Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 27 - Bu yönergeyi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 


