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GİRİŞ 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerini tarafsız, 

adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından bir dizi kalite güvence unsuru uygulanmaktadır. 

Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin sektör komiteleri tarafından 

doğrulanması, kamuya açık bir şekilde yayımlanması, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu 

olmak üzere başvuran kuruluşların TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olması 

zorunluluğu, Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi doğrultusunda MYK tarafından 

gerçekleştirilen programlı ve programsız denetimler, iç ve dış doğrulama faaliyetleri ile sınavlarda 

uygulama birliğinin sağlanması ve sınav uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan 

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi ve Teorik ve Performansa Dayalı 

Sınavlar için Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda alınan kayıtlar bu kalite güvence unsurları 

arasındadır. 

Mesleki yeterlilik sınavlarında görevlendirilen sınav görevlilerinin kuruluş ve sınavlardaki 

görevlerinin, yetki sınırlarının ve sorumluluklarının tek bir yerde tanımlanarak birleştirilmesi 

amacıyla Sınav Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Kılavuz hazırlanarak 

kalite güvence unsurları arasına eklenmiş olup yeni bir düzenleme getirmemektedir. 
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Tanımlar ve Kısaltmalar 

Bu kılavuzda geçen; 
 

Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapan kişiyi, 

Belge Yenileme: Belgesinin geçerlilik süresi sonunda kişinin mesleki yeterliliğini 

devam ettirdiğinin değerlendirilmesi ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan kişinin 

yeniden belgelendirilmesi faaliyetlerini, 

Değerlendirici (Sınav Yapıcı): İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini 

karşılayan ve belgelendirme kuruluşu tarafından teorik ve performans sınavlarını 

ulusal yeterliliklerde tanımlanan şartlar doğrultusunda gerçekleştirmek, ölçme ve 

değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen kişiyi, 

Gözetmen: Belgelendirme kuruluşu tarafından sınav organizasyonunun 

gerçekleştirilmesinde ve sınav kurallarının yerine getirilmesinde değerlendiriciye 

destek olması için görevlendirilen kişiyi, 

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, 

İç Doğrulayıcı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında iç doğrulama 

faaliyetlerini yürüten kişiyi, 

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 
 

Karar Verici: Gerçekleştirilen sınavların ulusal yeterlilik şartlarına uygunluğunu 

inceleyen ve belgelendirme kararını veren ilgili ulusal yeterliliğin değerlendirici 

ölçütlerini karşılayan kuruluş kadrosunda çalışan kişiyi, 

KKD: Kişisel Koruyucu Donanımları, 
 

Kuruluş: Yetkilendirilmiş veya yetkilendirme sürecindeki belgelendirme 

kuruluşlarını, 

Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, 
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Sınav: Ulusal yeterlilikler temel alınarak oluşturulmuş teorik, mülakat 

(yapılandırılmış sözlü sınav), performans vb. sınavları, 

Sınav Alanı: İlgili ulusal yeterliliğin gerekliliklerini karşılayan ve MYK WEB 

Portal sisteminde onaylı tüm sınav alanları, 

Sınav Görevlileri: Sınavların icrası, değerlendirilmesi, doğrulanması ve karar 

verilmesi süreçlerinde görev alan değerlendirici, gözetmen, iç doğrulayıcı ve karar 

vericileri, 

Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar referans 

alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanarak yürürlüğe giren, sınav ve belgelendirme süreçlerinin 

gerçekleştirilmesinde temel alınan dokümanı 

ifade eder. 
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1. Genel Kurallar 

 
Bu kılavuzda belirtilen tüm kurallar ulusal yeterliliklerde, mevzuatta ve Kurum tarafından 

yapılan resmi bildirimlerde aksi belirtilmedikçe uygulanır. 

a) Karar verici, değerlendirici, iç doğrulayıcı ve gözetmenler Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 7. 

maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımalıdır. 

“Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurucusu, yetkili kurullarının 

başkanı ve üyesi, ortağı, idarecisi ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer 

görevlileri ile belgelendirme süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin 

(sınav görevlilerinin) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 

düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya karşı 

işlenen suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, 

mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile 

hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği ticari, mesleki ve sanatsal alanlarda 

meslek ve sanatının icrasından yasaklanmamış olması gerekmektedir.” 

b) Sınav görevlilerinin MYK sistemine kayıt ve görevlendirilme süreçlerinin MYK 

Web Portal Sınav Görevlileri Yönetim Modülü Kılavuzuna uygun şekilde 

yürütülmesi gerekmektedir. (Bknz. MYK Web Portal Sınav Görevlileri Yönetim 

Modülü Kılavuzu) 

c) Organizasyon şemasında sınav görevlilerinin hiyerarşik sıraya uygun olarak 

sıralanışı aşağıda belirtildiği gibidir: 

- Karar Verici 

- İç Doğrulayıcı 

- Değerlendirici (Sınav Yapıcı) 

- Gözetmen 

ç) Sınav görevlilerinin aynı kuruluşta görevlendirebileceği pozisyonlar ile 

görevlendirilmesi mümkün olmayan pozisyonlar aşağıdaki matris tabloda 

tanımlanmıştır: 
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DY Üst yönetim   x x  x  x x x 

TZ Kalite yönetim temsilcisi,   x x x x x x x x 

KS/TZ Komisyonlar x x  x x x x x x* x 

TZ Yönetici x x x  x x x x x  

KS/TZ Karar vericiler  x x x  x x x x x** 

KS/TZ İç doğrulayıcılar x x x x x  x x x x** 

KS/TZ Değerlendiriciler  x x x x x  x x x** 

KS/TZ İdari ve destek personel x x x x x x x  x x 

KS/TZ Sınav gereci hazırlayıcılar x x x* x x x x x   

DY Eğitim birimi x x   x** x** x** x   

 

Siyah kutular pozisyonun kendisini, gri kutular görev alamayacağı, x işaretli kutular görev alabileceği pozisyonları 

belirtir. 

*Kendi hazırladığı soruyu onaylayamaz. 

**Eğitimine katıldığı kişinin 2 yıl boyunca sınavına veya belge karar sürecine katılmamak şartı ile görev alabilir. 

Kısaltmalar: TZ= Tam Zamanlı, KS= Kısmi süreli, DY = Bir düzenleme yoktur. 

 Kâr ortağı olanlar ve kuruluşun kâr ve zararından doğrudan etkilenenler 

karar verici ve değerlendirici olamaz.
 

 Bir kişi matrise uygun olacak şekilde iç doğrulayıcı görevi hariç en fazla 3 farklı 

pozisyonda görev alabilir.

d) Sınav görevlilerin istihdamına ilişkin süreç (ilan yöntemi, değerlendirme 

kriterleri, atama vb.) tanımlanmış olmalı ve işletilmelidir. Kuruluş tarafından 

sınav görevlilerinin görev tanımlarındaki niteliklerin uygun olup olmadığı kontrol 

edilmeli ve uygun olanlar belirlenen sürece uygun şekilde istihdam edilmelidir. 

e) Karar vericilerin, iç doğrulayıcıların ve değerlendiricilerin ulusal yeterliliklerde 

tanımlı değerlendirici ölçütlerini karşılayıp karşılamadığının kontrolünün 

yapılması kuruluşların sorumluluğundadır. Kurum gerekli gördüğü hâllerde 

inceleme yapabilir ve yaptırım uygulayabilir. 

f) Karar verici, iç doğrulayıcı ve değerlendiriciler Kurum tarafından gerçekleştirilen 

Ölçme ve Değerlendirme Seminerine (Kurum ilgili seminerin içeriğini ve adını 

değiştirebilir.) katılmış olmalıdır. 
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g) Kuruluşlar tarafından sınav görevlilerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilmeli ve 

analiz sonucuna göre ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda süreç işletilmelidir. 

ğ) Sınav görevlilerinin görev tanımları da göz önünde tutularak Kurum tarafından 

yayımlanan güncel mevzuat, Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişinin görev 

aldığı/alacağı ulusal yeterlilikler, ilgili uluslararası/ulusal meslek standartları, 

ölçme ve değerlendirme süreçleri kapsamında kalite güvencesi, kuruluş 

politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile kuruluş dokümanları konularında eğitim 

sağlamak üzere kuruluşlar süreçlerini kayıt altına almalıdır. 

h) Sınav görevlilerinin performans değerlendirmesi organizasyon şemasının 

kurgulandığı hiyerarşi kapsamında uygun kişilerce yapılmalı ve sonuçlar kayıt 

altına alınmalıdır. Performans değerlendirmesi sonrası gerçekleştirilecek işlemler 

kuruluşlar tarafından belirlenmiş olmalıdır. 

ı) Sınav görevlileri sınav öncesinde, sınav süresince ve sınav sonrasında yapılması 

gerekenleri Kurum tarafından yayımlanmış rehberlere ve kuruluşun 

prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirmelidirler. 

i) Kusurlu eylemleri nedeniyle sınavların iptaline ve/veya yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarının yetkisinin kaldırılmasına neden olan sınav 

görevlilerine ilgili mevzuat kapsamında Kurum tarafından yaptırım uygulanabilir. 

j) Kuruluşun yetkisinin kaldırılmasında sorumluluğu olan karar verici, 

değerlendirici (sınav yapıcı), gözetmen, iki yıl süre ile herhangi bir Kuruluşta 

görev alamaz. 

 
2. Sınav Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

2.1 Karar Verici 

 

2.1.1 Karar Vericinin Görevleri 

Karar verici; 

a) Görevlendirildiği sınavda yer alan adaylara ilişkin sınav kayıtlarını 

değerlendirerek her bir aday için belgelendirme kararı alır. 

b) Sınava katılan tüm adayların kayıt ve evraklarının kendilerine eksiksiz şekilde 

iletilip iletilmediğini kontrol eder, (varsa) eksiklikleri Kuruluşa tamamlatır. Bahsi 

geçen kayıt ve evraklar; 
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 Aday Başvuru formu ve ekleri, 

 Sınav gereçleri, (Teorik sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı, performansa dayalı 

sınav senaryosu, performansa dayalı sınav uygulama kontrol formu, cevap 

anahtarları, ürün görselleri vb.) 

 Değerlendirici tarafından kullanılan formlar, (Sınav yeri uygunluk kontrol 

formu vb.) 

 Video kayıtları, 

 Yoklama listesi, 

 Sınava ilişkin tutanaklar (varsa) 

c) Belgelendirme kararını (b) bendinde belirtilen kayıtları ilgili ulusal yeterlilik 

şartlarına göre değerlendirerek bağımsız bir şekilde verir.Sadece iç doğrulayıcı 

olarak görev aldığı sınavlarda sınav alanında bulunabilir. Ancak sınav alanında 

bulunduğu süre boyunca sınavla ilgili herhangi bir konuda diğer sınav 

görevlilerine müdahale edemez ve yönlendirme yapamaz. 

 
2.1.2 Karar Vericinin Yetki ve Yetki Sınırları 

Karar verici; 

a)  Belgelendirme kararı alacağı sınavla ilgi değerlendiriciden ve kuruluşun diğer 

görevlilerinden ilave bilgi ve belge talep edebilir. 

b) Puan toplama hatasının düzeltilmesi dışında puanlama ile ilgili herhangi bir 

düzeltme yapamaz. 

c) Karar verici yeniden ölçme ve değerlendirme yapamaz. Ölçme ve değerlendirme 

konusunda bulguları olması halinde sınavın öncelikle aynı değerlendirici 

tarafından yeniden değerlendirilmesini talep eder. Değerlendiricinin kararında 

ısrar etmesi halinde farklı bir değerlendirici ile yeniden değerlendirilmesini talep 

eder. 

ç) Son 2 yıl içerisinde eğitimine katıldığı kişinin sınavında/belgelendirme kararı 

sürecinde görev alamaz. 

2.1.3 Karar Vericinin Sorumlulukları 

Karar verici: 

a) Belgelendirme kararını ölçme ve değerlendirme süreci boyunca toplanan 



 

  

           SINAV GÖREVLİLERİNİN 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA 

İLİŞKİN KILAVUZ 

Onay Tarihi 18/10/2022 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi - 

Doküman No SBD.KLV.003 

Sayfa No 10 / 19 

 

 

 

 

 

bilgilerin ışığında ve bu bilgilerin doğrulanması ile birlikte bağımsız olarak 

vermelidir. 

b) Belgelendirme kararı alırken finansal çıkarlar, gelir ve kâr beklentileri gibi 

hususlardan etkilenmemelidir. 

c) Belgelendirme kararını sınav sonucunun bildirildiği tarihten itibaren en geç 10 

gün içinde almakla sorumludur. 

ç) İç doğrulama faaliyetinde değerlendirici ve iç doğrulayıcı arasında yaşanan 

uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasından sorumludur. 

d) Sınav uygulamalarında eksiklikleri olan değerlendiricilere ilişkin eğitimlerin 

aldırılması konusunda Kalite Yönetim Temsilcisine geri bildirimde bulunur. 

e) Karar verici tüm iş ve işlemlerini Kurumca belirlenen rehber ve dokümanlara göre 

gerçekleştirmekle sorumludur. 

 

2.2 İç Doğrulayıcı 

 

2.2.2 İç Doğrulayıcının Görevleri 

İç doğrulayıcı; 

a) Görevlendirildiği sınavlarda değerlendirici ve adaylar arasından uygun sayıca 

örneklem seçerek iç doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirir. 

b) İç doğrulama esnasında değerlendiricinin sınav yapma performansını incelemeli 

ve değerlendirmelidir. 

c) Kayıt iç doğrulama yapması halinde incelemesini sınav alanına gitmeksizin 

sınav kayıtları üzerinden yapmalıdır. 

ç) Şahit iç doğrulama esnasında sınav boyunca sınav alanından ayrılmamalı, aday 

ve değerlendiriciyi gözlemleyebileceği mesafede bulunmalıdır. İç doğrulayıcı 

şekildeki gibi konumlanabilir: 
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d) Sınav başlamadan önce diğer sınav görevlileri ile birlikte kendini kamera 

kaydında yer alacak şekilde tanıtmalıdır. Tüm sınav boyunca kamera görüş 

açısında bulunması zorunlu değildir. 

e) İç doğrulama faaliyetindeki tüm tespitlerini kayıt altına almalıdır. 

f) Kuruluştan matbu performans sınavı kontrol listesi talep ederek değerlendirici 

ile eş zamanlı olarak adayın değerlendirmesini yapar ve puanını ilgili forma 

işler. 

g) Değerlendirici ile puanlama farklılıklarını istişare etmelidir. İç doğrulayıcı ve 

değerlendiricinin uzlaşma sağlayamadığı hususlarda kayıtlar incelenerek Kurum 

mevzuatı doğrultusunda süreç işletilmelidir. 

ğ) İç doğrulamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri Kurum tarafından yayınlanan 

rehberlere uygun şekilde gerçekleştirmelidir. 
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2.2.3 İç Doğrulayıcının Yetki ve Yetki Sınırları 

İç doğrulayıcı: 

a) İç doğrulamasını gerçekleştireceği aday ve değerlendirici ile ilgili iç doğrulama 

süreciyle sınırlı kalmak kaydıyla ilave kanıt isteyebilir. 

b) Sınav esnasında yürütülen sürece müdahale edemez, sınav esnasında 

değerlendirici veya gözetmenin görevlerini üstlenemez. Yalnız bulgularını kayıt 

altına alıp sınav sonlandırıldıktan sonra değerlendirici ile paylaşabilir. 

c) Yapmış olduğu değerlendirmelerde değerlendirici ve karar verici ile mutabık 

olmak zorunda değildir. Yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde nihai karar yetkisi 

karar vericiye aittir. Yaşanabilecek uyuşmazlıklarda farklı bir karar verici, iç 

doğrulayıcı veya değerlendiricinin de görüşü alınabilir. Ancak bu durumda da 

nihai karar ilgili sınavda görevlendirilmiş karar vericiye aittir. 

ç) Değerlendiricinin tuttuğu kayıtlarda düzeltme yapamaz. İlgili değerlendiriciye 

bilgi vermeli ve değerlendiricinin kayıtlarda gerekli düzeltmeyi yapmasını 

sağlamalıdır. Değerlendiricinin düzeltme yapmak istememesi halinde bu 

durumu da raporunda ayrıca belirtmelidir. 

 
 

2.2.4 İç Doğrulayıcının Sorumlulukları   

İç doğrulayıcı; 

a) Ulusal Yeterliliklerde belirlenen değerlendirici ölçütlerini karşılayıp iç 

doğrulayıcı olarak kuruluşlarda görev alacak kişiler Kurum tarafından 

düzenlenen ilgili eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

b) İç doğrulama faaliyetinin etkin şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

c) Kuruluşun belirlediği program dâhilinde tarafsız ve bağımsız şekilde iç 

doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

ç) Hem teorik hem de performansa dayalı sınavlarda; sınav öncesi sınav yeri 

uygunluk değerlendirmesi ile sınav hazırlıklarının, sınavda kullanılan ölçme- 

değerlendirme yönteminin ve araçlarının, aday bazlı değerlendirmelerin ve sınav 

sonuçlarının, sınavın ilgili rehber ve kriterlere uygun şekilde 

gerçekleştirildiğinin doğrulanmasından sorumludur. 
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d) Sınav alanında kullanılması gereken KKD’leri kullanmakla ve İSG kurallarına 

uymakla yükümlüdür. 

e) Tüm iş ve işlemlerini Kurumca belirlenen rehber ve dokümanlara göre 

gerçekleştirmekle sorumludur. 

 

2.3 Değerlendirici (Sınav Yapıcı) 

 

2.3.2 Değerlendiricinin (Sınav Yapıcının) Görevleri 

Değerlendirici (Sınav Yapıcı); 

a) Ulusal yeterlilikleri temel alan ölçme ve değerlendirme süreci kapsamında 

sınavların tarafsız, geçerli ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlar. 

b) Sınav öncesinde sınav alanı ve varsa kullanılacak araç gereçlerin uygunluğunun 

kontrolünü sağlar. 

c) Sınav evrak, araç ve gereçlerinin güvenli şekilde teslim alınması, sınav 

bitiminde kullanılan sınav evraklarının güvenli şekilde teslim alınması ve 

kuruluşa iletilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

ç) Sınavların Kurum tarafından yayımlanan rehberlere ve varsa kuruluş tarafından 

koyulmuş ek kurallara uygun şekilde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına 

alınması veya varsa ilgili kayıtların gözetmene aldırtılmasını sağlar. 

d) Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara uymaları gereken sınav 

kurallarını açıklar, sınav başlangıç ve bitiş saati ile hangi süreler içerisinde ve 

hangi durumlarda adayların sınavdan çıkabileceği gibi hususları bildirir. 

e) Saat bulundurulmayan sınav alanlarında adayların dikkatini dağıtmayacak 

şekilde belli aralıklarla kalan süreyi hatırlatır veya gözetmene ilgili 

bilgilendirmeyi yapması konusunda talimat verir. 

f) Basılı sınav gereçlerini güvenliği sağlanmış ve kapalı bir şekilde sınav alanına 

getirir, sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera kaydı 

gerçekleşirken açar, sınav bitiminde kamera önünde güvenliği sağlayarak 

kapatır. 

g) Adaylardan gelen sorulara kamera kaydında anlaşılacak ve tüm adayların 

duyacağı şekilde yüksek sesle cevap verir. Mümkün olmadığı hallerde mutlaka 

kamera kaydında konuyu açıklar. 
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ğ) Sınava katılan adaylara dışardan müdahale olmaması, sınav sırasını bekleyen 

adayların kopya almasının engellenmesi ve gizliliği sağlanması gereken sınav 

materyalleri ile sınav kayıtlarının mevzuatta belirlenen taraflar dışında kullanımının 

engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. 

h) Sınav sonunda adayların cevapları işaretlediği evrakları tüm sayfalarıyla varsa 

önlü/arkalı (optik okuyucu kâğıdı/ cevap kâğıdı/ soru kitapçığı) ve adayın ismi 

kameraya yakın çekimle gösterilerek kayıt altına alınmasını sağlar. 

Değerlendirici ilgili sürecin yürütülmesinde varsa gözetmenden destek alabilir. 

ı) Grup halinde yapılan sınavlarda iş paylaşımı etkin bir şekilde uygulamalıdır. 

Senaryodaki görev dağılımına uygun çalışma yapılmaması halinde değerlendirici 

her adayın sadece sorumlu olduğu işleri yapması gerektiğini hatırlatır. 

i) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından uygun bulunan sınavlı belge 

yenileme başvurusu sahibi adayların ilgili ulusal yeterlilikte belge yenileme 

şartlarında belirtilen sınavlarının değerlendirilmesi görevini icra eder. 

 

2.3.3 Değerlendiricinin (Sınav Yapıcının) Yetki ve Yetki Sınırları 

Değerlendirici (Sınav Yapıcı); 

a) İş sağlığı ve güvenliği açısından sınav şartlarının uygun olmadığını 

değerlendiriyorsa sınavı başlatmayabilir/sürdürmeyebilir. 

b) Beceri ve yetkinlik ifadelerini puanlamak için ya da iş sağlığı ve güvenliği 

açısından risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olup olmadığını kontrol 

etmesi gerektiğinde bir sonraki adıma geçilmeden önce ölçüm ve kontrol amaçlı 

adayın sınavına ara verdirebilir. 

c) Sınav başlamadan önce diğer sınav görevlileri ile birlikte kendini kamera 

kaydında yer alacak şekilde tanıtmalıdır. Tüm sınav boyunca kamera görüş 

açısında bulunması zorunludur. 

ç) KKD’lerin kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak ve etkin kullanılmasını 

sağlamak amacıyla sınav öncesinde adaylara KKD kullanımı hakkında 

bilgilendirme yapılabilir. (Örneğin emniyet kemerinin nasıl giyileceği hakkında 

bilgi verilmesi vb.) 
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d) Adayın kritik adımdan başarısız olduğuna kanaat getiriyorsa adayı bilgilendirip 

sınava devam edip etmeme seçeneği olduğunu iletebilir. Bu kapsamda 

SBD.RHB.002 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinde 

belirtilen usûle uygun şekilde sınavı bitirebilir ya da devam ettirebilir. 

e) Ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin performansı iç doğrulama faaliyeti 

kapsamında değerlendirilir. (Ayrıca diğer iş performansları için de ek 

değerlendirme yapılabilir.) Bu kapsamda değerlendirici iç doğrulama bulgularına 

itiraz edebilir. Uyuşmazlık durumunda kayıtların detaylı incelenmesi neticesinde 

ilgili sınavın karar vericisinin kararı nihai karardır. 

f) Bazı hallerde tüm sınavı veya ilgili aday/adayların sınavını sona erdirebilir. 

Örneğin; rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek aday(lar), sınav kurallarına 

uymayanlar (kopya çeken, huzuru bozan vb.), kendisinin ve diğer kişilerin can 

güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya 

rağmen bu davranışı sürdürenler vb. tutanak tutularak sınavlarının durdurulması 

ve bu kişilerin sınav alanından çıkarılmasını sağlar. Sınavın devam ettirilmesi 

halinde kişilerin olumsuz davranışlara devam etmesi engellenmeli ve ilgili 

duruma ilişkin tutanak tutulmalıdır. Ayrıca sınavın gidişatının ya da çevresel 

koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehdit etmesi durumunda 

ve/veya sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların 

ortaya çıkması halinde sınav sona erdirilebilir. Değerlendirici bu süreçlerin 

yürütülmesinde varsa gözetmenden destek alabilir. 

g) Görev aldığı kuruluşta değerlendirici ölçütlerini sağlamadığı herhangi bir ulusal 

yeterliliğin teorik (yalnız yazılı olan) sınavında da görev alabilir. Ancak mülakat 

sınavında görev alamaz. 

ğ) Eğitiminde görev aldığı adayın sınavında eğitim faaliyetinin sonuçlandığı tarihten 

itibaren iki yıl içerisinde görev alamaz. 

h) Gerekli hallerde sınav düzeninin sağlanabilmesi hususunda gözetmene görev 

verebilir. 
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2.3.4 Değerlendiricinin (Sınav Yapıcının) Sorumlulukları 

Değerlendirici (Sınav Yapıcı); 

a) Ulusal yeterliliklerde belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayıp kuruluşlarda 

değerlendirici olarak görev alacak kişiler Kurum tarafından düzenlenen ilgili 

eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

b) Sınav boyunca sınav alanında kullanılması gereken KKD’leri kullanmakla ve İSG 

kurallarına uymakla yükümlüdür. 

c) Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden 

daha avantajlı veya dezavantajlı duruma gelmesinin önüne geçilmesinden 

sorumludur. 

ç) Sınavda adayları doğru cevap veya işlemi buldurmaya yönelik yönlendirme 

yapamaz. 

d) Sınavın olağan akışı haricinde gerçekleşen tüm durumlar için, mümkün olduğunca 

kamera önünde açıklama yapmaktan ve her koşulda tutanak tutulmasından 

sorumludur. 

e) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına sebebiyet 

verecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasında sorumluluğu bulunan değerlendirici 

(sınav yapıcı) hakkında suç duyurusunda bulunulabilir, mahkemeler nezdinde 

işlem başlatılabilir. Bu sebeple değerlendiriciler Kurum mevzuatına azami şekilde 

uymakla sorumludurlar 

f) Kuruluşun yetkisinin kaldırılmasında sorumluluğu olan değerlendirici (sınav 

yapıcı) iki yıl süre ile herhangi bir Kuruluşta görev alamaz. 

g) Tüm iş ve işlemlerini Kurumca belirlenen rehber ve dokümanlara göre 

gerçekleştirmekle sorumludur. 
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2.4 Gözetmen 

 

2.4.2 Gözetmenin Görevleri 

Gözetmen; 

a) Sınavın değerlendiricisi ile birlikte sınava katılan adaylara dışardan müdahale 

olmaması, sınav sırasını bekleyen adayların kopya almasının engellenmesi ve 

gizliliği sağlanması gereken sınav materyallerinin ve sınav kayıtlarının dışarı 

sızmasını engellenmesi için gerekli tedbirleri almada değerlendiriciye 

yardımcı olur. 

b) Sınavın uygun şekilde gerçekleştirilmesinde değerlendiriciye yardımcı olur. 

c)  Değerlendiricinin ilettiği görevleri (kamera kaydını başlatmak, soru 

kitapçıklarını dağıtmak vb.) icra etmekle yükümlüdür. 

ç) Sınav başlamadan önce diğer sınav görevlileri ile birlikte kendini kamera 

kaydında yer alacak şekilde tanıtmalıdır. Tüm sınav boyunca kamera görüş 

açısında bulunması zorunlu değildir. 

d) Değerlendiricinin görevlendirmesi halinde saat bulunmayan sınav alanlarında 

adayları süre konusunda bilgilendirir. 

e) Okuma yazma bilmeyen ve/veya görme engelli adaylar için soruları yüksek 

sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur (Bu görev kuruluşun 

görevlendireceği bir okutman tarafından da gerçekleştirilebilir). 

 

2.4.3 Gözetmenin Yetkileri 

Gözetmenin tek başına özel bir yetkisi bulunmamaktadır. 

 
2.4.4 Gözetmenin Sorumlulukları 

Gözetmen; 

a) Sınav esnasında sınav alanında kullanılması gereken KKD’leri kullanmakla ve 

İSG kurallarına uymakla yükümlüdür. 

b) Sınav alanlarında acil durumların oluşması halinde acil durum planlarının 

uygulanmasından değerlendirici ile birlikte sorumludur. 

c) Tüm iş ve işlemlerini Kurumca belirlenen rehber ve dokümanlara göre 

gerçekleştirmekle sorumludur. 
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3. Sınav Görevlilerinin İstihdam Şekilleri 

a) Sınavlarda görevlendirilecek kişilerin ücretlendirme, çalışma şartları vb. 

konularında ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu bağlamda sınav görevlilerine 

veya kuruluşlara karşı Kurumun sorumluluğu bulunmamaktadır. 

b) Kuruluşlarda karar verici pozisyonunda görevlendirilecek kişiler Belgelendirme 

Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberinin 2.3.1. maddesine uygun 

şekilde istihdam edilmelidir. 

c) Kuruluşlarda kapsamlarında yer alan her ulusal yeterliliği kapsayacak şekilde 

görevlendirilmiş en az bir karar verici/iç doğrulayıcı ve değerlendirici bulunmalıdır 

(Dışarıdan görevlendirme ile de olabilir). 

ç) Bir karar verici/değerlendirici/iç doğrulayıcı aynı kuruluşta ya da birden fazla 

kuruluşta değerlendirici ölçütlerini sağladığı tüm ulusal yeterliliklerde aynı anda 

görev alabilir. 
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