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SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET
POLİTİKASI

1.0 AMAÇ
Ayvansaray PBK’nın personel belgelendirme kapsamında yapacağı sınav ve belgelendirme
faaliyetlerinin ücretlerinin belirlenmesi ve duyurulmasına ilişkin politikalarını belirlemektir.
2.0 KAPSAM:
Ayvansaray Pbk personel belgelendirme kapsamın da yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetlerindeki
ücretlendirmeleri kapsamaktadır.
6.2. Ücret Politikalarına İlişkin Bilgiler
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü web sitesinde adayların
erişimine açılan bilgiler ve kurallar şu şekildedir:
1. Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
2. Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır. Ücretler sınav öncesi Ayvansaray
PBK’ya ait web sitesinde duyurulan IBAN numarasına yatırılır.
3. Sınav ücretine belge ücreti dahil değildir.
4.

Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf
karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge
masraf karşılığı tahsil edilir.

5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,
21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş
sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin
31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak
sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve
Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez
yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan
mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya
hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik
Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması
gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme
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Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme
Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.
7. Başvurusu onaylanan adaylara ücret iadesi yapılmaz. Adayların hukuki yollara başvurma hakkı
saklıdır.
8. Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı
gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin
tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
9. Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve mesleğinin
açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
10. Belgenin yıpranması, kaybolması ya da belge üzerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda
yeniden basım ücreti ve sınavlı veya sınavsız belge yenileme ücretleri belge masraf karşılığı dahil
olmak üzere her yıl koordinatörlük tarafından belirlenen miktarda tahsil edilir.
11. Talep edilmesi halinde belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.
12. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş
tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir
yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır.
Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını
kullanmış sayılır.
7.0 Revizyon Kapsamı
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