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1.0 AMAÇ:

AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir
öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve
sistemine uygun olarak seçilmesi, gerekli insan kaynaklarının belirlenmesi, sevk ve idare
işlerinin belirli bir düzende yapılması için bir sistem oluşturmaktır.

Personelinin eğitim ve becerilerine yönelik hedefleri ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir.

AVRASYA MYM çalışanlarının sürekli gelişimleri için bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmak için
yapılan eğitim çalışmalarını ve verilen eğitimlerin etkinliğini belirlemektir.

2.0 KAPSAM:

Personel belgelendirme faaliyetleri için direkt veya dolaylı çalışan tüm personeli kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Genel Müdür:

 Yetkinliği olan personeli istihdam etmek
 Eğitim planlarını onaylamak
 Eğitimlerin verilmesi veya verdirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak
 Değişen şartlara göre yetkinlikleri güncellemek
 Personel grubu için eğitim taleplerinde bulunmak
 Personel performans değerlendirmelerini yapmak (Sektör Uzmanı ve Değerlendiriciler

hariç)

Personel Belgelendirme Müdürü
 Personel grubu için eğitim taleplerinde bulunmak
 Değerlendirici ve Sektör Uzmanlarının performans değerlendirmelerini gerçekleştirmek

Kalite Yöneticisi:

 Eğitim planlarını hazırlamak
 Eğitim taleplerini almak ve değerlendirme için üst yönetimle paylaşmak
 Eğitim kayıtlarını oluşturmak ve muhafaza etmek
 Değerlendirici Adayına bu prosedürde belirtilmiş eğitimleri vermek
 İşe giren personelin oryantasyonunu gerçekleştirmek

Sektör Uzmanı:
 Değerlendirici Adayı ile mülakat gerçekleştirmek
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 Değerlendirici Adayına bu prosedürde belirtilmiş eğitimleri vermek
 Değerlendirici Adayı ile gerekli iletişimi kurmak

4.0 TANIMLAR:

Yetkinlik
Kurumda personel belgelendirme sisteminde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin
taşıması gereken özellikler, beceriler ve tecrübe derecesidir.

Yetkinlik Değerlendirme
Belirlenen yetkinliğe göre, mevcut ya da yeni alınacak personelin karşılaştırılmasıdır.

Oryantasyon
İşe yeni başlayacak personelin, firmaya, çalışacağı bölüme ve işe alışması, temel bilgiler
alması için yapılan, işi ve firmayı yeni personele benimsetme çalışmasıdır.

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

 İş Başvuru Formu
 Eğitim Planı
 Eğitim Katılım Formu
 Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu
 Eğitim Talep Formu
 Oryantasyon Takip Formu
 Personel Gizlilik Beyanı
 Gizlilik Sözleşmesi
 Personel Değerlendirme Formu
 Personel Belgelendirme Bölümü Personel Listesi
 Değerlendirici Adayı Mülakat Formu
 Değerlendirici Yetkinlik Listesi
 Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

6.0 UYGULAMA:

6.1. İnsan Kaynakları

AVRASYA MYM bünyesinde çalışan personelin mevcut işi yapabilmesi için alması gereken
eğitim, öğretim, yetkinlik ve beceri kriterleri personelin ilgili görev tanımlarında belirlenmiştir.
Yeni personelin istihdamında birinci öncelik bu görev tanımlarında tanımlanmış olan
niteliklerin personelde mevcut olup olmadığıdır. Yeni personel arayışı AVRASYA MYM’de
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çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır ( internet, ilan, referans vs.). Adayların “İş Başvuru
Formu”nu doldurması ile veya avrasyamym.com.tr adresinde İnsan Kaynakları sayfasındaki
online iş başvuru formunu doldurması ile süreç başlar.

Değerlendiriciler için işe alım süreci İŞ BAŞVURU FORMU doldurulması suretiyle
başlamaktadır. Başvuruyu yapan kişi bu formda, hangi alanlarda yetkin olduğunu
işaretlemektedir. Sonraki değerlendirmeler bu beyana göre yapılmaktadır. Başvuru sahibinin
İŞ BAŞVURU FORMU’nda belirtilmiş olduğu çalışma geçmişine göre Ulusal Yeterlilik’te yer
alan Değerlendirici Ölçütleri’ni karşılaması durumunda, geçmişe yönelik ve başvuru tarihi
itibarıyla çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan görevi ile ilgili bir görev yazısını getirmesi talep
edilerek 1. mülakata davet edilir. İşe alım süreci ile ilgili tüm bildirimleri Sektör Uzmanı
gerçekleştirir.

Sektör Uzmanı, 1. mülakat için gelmiş olan kişi ile aşağıdaki konuları değerlendircektir;

*Mesleki kanıtların, eğitim seviyesinin Ulusal Yeterlilik’te yer alan Değerlendirici Ölçütleri’ne
uygunluğu
*Başvuru yapılan alana yönelik malzeme listelerine hakimiyet değerlendirmesi
*Başvuru yapılan alana yönelik proje okuma kaabiliyetinin değerlendirilmesi
*Başvuru yapılan alana yönelik uygulamalara yönelik kaabiliyetinin değerlendirilmesi

Sektör Uzmanı’nın yapmış olduğu bu değerlendirme sonucunda olumsuz görülen adaya
başvurusunun olumsuz olduğuna dair e-posta,sms veya telefon yoluyla bildirim yapılır.

Olumlu gürülmüş olan kişinin İŞ BAŞVURU FORMU, mesleki kanıtları ve Değerlendirici
Adayı Mülakat Formu Genel Müdür’e iletilir ve başvuru yapmış olan kişi 2. mülakata davet
edilir.

Genel Müdür, 2. mülakat için gelmiş olan kişi ile aşağıdaki konuları değerlendircektir;

*Özgeçmiş değerlendirmesi
*İletişim becerisi değerlendirmesi
*Referans değerlendirmesi
*Ödeme beklentisi

Genel Müdür’ün yapmış olduğu bu değerlendirme sonucunda olumsuz görülen adaya
başvurusunun olumsuz olduğuna dair e-posta,sms veya telefon yoluyla bildirim yapılır.

Olumlu gürülmüş olan kişi AVRASYA MYM bünyesinde aşağıdaki konularda ve uygun
görülmüş belgelendirme programları ile ilgili aşağıdaki eğitim sürecine tabi tutulacaktır.

KONU EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ
AVRASYA MYM’nin yapısı ve faaliyet alanları Kalite Yöneticisi
İş tanımı, organizasyon şeması ve diğer çalışanların tanıtımı Kalite Yöneticisi
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(TS EN) ISO/IEC 17024 Standardı bilgilendirmesi ve Kalite
Yönetim Sistemi prosedürleri

Kalite Yöneticisi

Sınav faaliyetleri ile ilgili formlar ve listelerin tanıtımı Sektör Uzmanı
Sınav Şartnamesi ve Sınav Genel Kuralları Talimatı Sektör Uzmanı
Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Sektör Uzmanı

Yukarıdaki eğitimleri tamamlamış kişi, Stajyer Değerlendirici olarak olarak Sektör Uzmanı
tarafından uygun görülmüş kendi uzmanlık dallarından bir adet gerçek sınavda Stajyer
Değerlendirici olarak görev yapar. Bu uygulamada deneyimli olan Değerlendirici’yi gözlemler
ve aynı zamanda deneyimli değerlendirici ile birlikte sınavı değerlendirir.

Ardından AVRASYA MYM personel listesinde yer alan bir Değerlendirici, yapılacak olan bir
demo sınavda sınavı yönetecek olan Stajyer Değerlendirici ile birlikte sınavı değerlendirir.

Demo sınav uygulamasında değerlendirmelerdeki sonuçlar karşılaştırıldığında % 10’luk bir
farklılık “uygun” olarak değerlendirilir ve Stajyer Değerlendirici personel listesine
Değerlendirici olarak eklenir.
Eğer % 10’un üzerinde bir farklılık ortaya çıkmışsa, Stajyer Değerlendirici, Sektör Uzmanı
tarafından uygun görülmüş kendi uzmanlık dallarından bir adet gerçek sınavda daha Stajyer
Değerlendirici olarak görev yapar. Bu uygulamada deneyimli olan Değerlendirici’yi gözlemler
ve aynı zamanda deneyimli değerlendirici ile birlikte sınavı değerlendirir. Bu uygulamada
değerlendirmelerdeki sonuçlar karşılaştırıldığında % 10’luk bir farklılık “uygun” olarak
değerlendirilir ve Stajyer Değerlendirici personel listesine Değerlendirici olarak eklenir. Eğer
yine % 10’un üzerinde bir farklılık ortaya çıkmışsa, Stajyer Değerlendirici, Değerlendirici
olarak personel listesine eklenmeyecektir.

AVRASYA MYM bünyesinde Belgelendirme Programları ile ilgili bir kapsam genişletme söz
konusu olduğu takdirde Değerlendirici Yetkinlik Listesi’nde kayıtlı olan Değerlendiriciler için
yeni Belgelendirme Programları ile ilgili Sektör Uzmanı bir mülakat gerçekleştirir ve ardından
uygun görülen Değerlendiriciler için gerekli eğitimler verilerek bir demo sınav gerçekleştirilir.
Sektör Uzmanı demo sınavda da uygun gördüğü Değerlendirici için ilgili Belgelendirme
Programında sınav yapabileceğine dair rapor vererek Değerlendirici Yetkinlik Listesi’ne ilgili
alanın eklenmesini talep eder.

İşe başlayacak yeni personel, Belirli Süreli İş Sözleşmesi(komite ve değerlendirici
kadrosunda yer alan dış personel için) veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (iç-devamlı
personel) , “Gizlilik ve Güvenlik Prosedürü”ne göre “Personel Gizlilik Beyanı”nı ve
Gizlilik Sözleşmesini imzalar. Bu beyanı imzalamayan personel işe başlayamaz. AVRASYA
MYM personelinin tamamı bu beyanı imzalamak zorundadır. Personelin uyum çalışmaları,
ilgili dokümantasyon ve işin uygulama şekli üzerinden Kalite Yöneticisi tarafından verilir ve
“Oryantasyon Takip Formu” ile kayıt altına alınır. Bu kayıtlar Kalite Yöneticisi tarafından
saklanır ve muhafaza edilir. AVRASYA MYM’de çalışan personellerin İş Kanunu gereğince
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gerekli kayıtları özlük dosyalarında saklanır, bunun dışında aşağıda tanımlanmış maddeler ile
ilgili kayıtlar da yine personelin özlük dosyalarında muhafaza edilir.

 İsim ve adres,
 İlgili kuruluş ve kuruluştaki pozisyonu,
 Eğitim ve meslekî statüsü,
 İlgili alandaki eğitimi ve deneyimi,
 Özel sorumlulukları ve belgelendirme kuruluşu içindeki yükümlülükleri,
 Performans değerlendirmesi,
 Kayıtların en son güncelleştirildiği tarih

Değerlendirici olarak görev alan personelin performans değerlendirmeleri Personel
Belgelendirme Müdürü tarafından bir tanesi her yılın ekim-aralık döneminde olmak üzere
yılda iki defa “Personel Değerlendirme Formu“ ile yapılır. Değerlendirici personelin
performans değerlendirme işlemi sınav uygulaması esnasındaki faaliyetleri de gözlemlenerek
gerçekleştirilecektir. Değerlendiriciler arasındaki uygulama, davranış ve üslup birliğini
sağlamak amacıyla yılda en az bir defa toplantı yapılarak gerçekleştirilmiş sınav videolarının
izlenmesi şeklinde sınav süreçlerinin kontrolü sağlanır. Sektör Uzmanı’nın Performans
Değerlendirmesini de Personel Belgelendirme Müdürü gerçekleştirecektir.
Diğer personelin performans değerlendirmeleri Genel Müdür tarafından her yılın aralık ayında
“Personel Değerlendirme Formu“ ile yapılır
Genel Müdür “Personel Değerlendirme Form“larını değerlendirdiğinde aşağıda planlanmış
yöntemleri uygular;

PUAN

Her bir kriter için değerlendirme, “5” en yüksek derece olmak üzere derecelendirilir.
“Personel Değerlendirme Formu“nun “ORTALAMA NOT” bölümünde tespit edilmiş not
aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

5 - 4 - personel ile çalışmaya devam edilir.

3,99 - 2,50 - personelden performansı ile ilgili nedenleri ile birlikte olarak ve performansını
artırmak için ön gördüğü faaliyetleri de kapsayacak şekilde yazılı görüşü talep edilir. Eğitim
alması gereken konularda eğitim talebi açılır.

2,49 - 0 -performansı yetersizdir. İş akdi Genel Müdür onayına istinaden iptal edilir.

Tüm personelin adı soyadı, mesleği, yetkisi ve görevi ve yerine vekâlet eden personelin kim
olduğu “Personel Belgelendirme Bölümü Personel Listesi” ve “Vekalet Listesi” ile
listelenmiştir, listenin güncelliği Kalite Yöneticisi tarafından yapılmaktadır.

6.2. Eğitim Faaliyetleri
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Personelin yetkinliklerinin artırılması için verilecek olan eğitimler ocak ayında “Eğitim Planı”
ile planlanır. Kalite yöneticisi “Eğitim Planı” hazırlarken AVRASYA MYM çalışanlarından
“Eğitim Talep Form”ları ile gelen eğitim talepleri, işin mevcut durumundaki değişiklikler,
personel belgelendirme kapsamını etkileyen unsurlar, (akreditasyon standardı, meslek
standartları, ulusal yeterliliklerdeki değişkenler, pazar ve sektör talepleri vb. gibi) olası
revizyonlar, personelin yetkinlik ve performans kayıtları ve olası diğer kriterler göz önünde
bulundurulur. “Eğitim Planı”nın onayı Genel Müdür tarafından verilir.

Plan dışı eğitim talepleri ise yine “Eğitim Talep Formu” ile bu maddede tanımlandığı şekilde
onaya gider.

AVRASYA MYM içi verilen eğitimler için eğitim sırasında “Eğitim Katılım Formu” doldurulur
ve eğitim kayıt altına alınmış olur. Kurum dışında alınan eğitimler için bu formun
doldurulmasına gerek duyulmamaktadır. Alınan her eğitim Personel Belgelendirme Müdürü
tarafından “Eğitim Planı”nda belirtilen etkinlik yöntemi ile eğitimden bir süre sonra etkinliği
değerlendirilip ilgili kayıtlar Kalite Yöneticisi tarafından muhafaza edilir.

7.0 Revizyon Kapsamı
Rev.01 Rev. Tar. 11.11.2016 Eski Sayfa 2 İşe başlayacak personel “Gizlilik ve Güvenlik Prosedürü”ne göre “Personel Gizlilik Beyanı”nı

imzalar.

Rev.01 Rev. Tar. 11.11.2016 Yeni Sayfa 2 İşe başlayacak personel “Gizlilik ve Güvenlik Prosedürü”ne göre “Personel Gizlilik Beyanı”nı ve
Gizlilik Sözleşmesini imzalar.

Rev.01 Rev. Tar. 11.11.2016 Eski Sayfa 2 İş başvurusunda bulunan adayların “İş Başvuru Formu”nu doldurması ile süreç başlar.

Rev.01 Rev. Tar. 11.11.2016 Yeni Sayfa 2 Adayların “İş Başvuru Formu”nu doldurması ile veya yeterlilik.com.tr adresinde İnsan Kaynakları
sayfasındaki online iş başvuru formunu doldurması ile süreç başlar.

Rev.01 Rev. Tar. 11.11.2016 Yeni Sayfa 3 BU İBARE EKLENMİŞTİR.

İşe yeni alınan Değerlendirici, Stajyer Değerlendirici olarak değerlendirilir ve kendi uzmanlık dallarından
herbirinde en az 2 sınavda stajyer olarak görev yapar. Bu süreçte deneyimli sınav değerlendiricilerden
birinin eşliğinde saha uygulamalarına katılır. Bu uygulamalarda deneyimli olan Değerlendirici ile birlikte
sınavı değerlendirir. 2. uygulamasında PBM sahada stajyer değerlendiricinin uygulamasını gözlemler ve
Personel Performans Değerlendirme Formu ile kayıt altına alır. İlgili sınav değerlendirmelerindeki sonuçlar
karşılaştırıldığında % 10’luk bir farklılık “uygun” olarak değerlendirilir ve kişi Personel Performans
Değerlendirme Formu’na göre de uygunsa personel listesine sınav değerlendirici olarak eklenir.

Rev.02 Rev. Tar. 17.01.2017 Yeni Sayfa 1 ve 2 3.0 Sorumlular, 5.0 İlgili Dokümantasyon ve 6.1. İnsan Kaynakları
BÖLÜMLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Rev.02 Rev. Tar. 17.01.2017 Yeni Sayfa 2
5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

BU BÖLÜM GÜNCELLENMİŞTİR.
Rev.03 Rev. Tar. 13.02.2017 Yeni ŞİRKET İSMİ DEĞİŞMİŞTİR.

Rev.04 Rev. Tar. 01.03.2017 Yeni Sayfa 2
Sayfa 4
Sayfa 5

İlgili dokümantasyon bölümü değişmiştir.
Belirli Süreli İş Sözleşmesi(komite ve değerlendirici kadrosunda yer alan dış personel için) veya Belirsiz
Süreli İş Sözleşmesi (iç-devamlı personel) İBARESİ EKLENMİŞTİR
Değerlendirici performans değerlendirmesi bölümü değiştirilmiştir.
Puanlama bölümüne Ortalama Not ibaresi eklenmiştir.


