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MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal ve uluslararası meslek 
standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda 
ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve 
değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin 
faaliyetleri yürütmek için gerekli Ulusal Yeterlilik Sistemini 
kurmak ve işletmek üzere kurulmuş yetkili tek kurumdur. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 2006 yılında kurulmuş, genç bir kurumdur. 

MYK, ülkemizde eğitim sistemi ile istihdamı arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi, bireylerin iş piyasasında geçerli olan bilgi ve 
becerileri kazanmalarına yardımcı olunması, eğitim kalitesinin 
yükseltilip standardize edilmesi ve yeterlilik belgeleri aracılığıyla 
bilgi ve becerilerin uluslararası düzeyde kanıtlanması amacıyla 
Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmayı hedeflemektedir. Türkiye’de 
Ulusal Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının 
oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim programlarının 
bu standartlar ışığında hazırlandığı, iş gücünün mesleki 
yeterliliğinin bağımsız kuruluşlarca yapılan sınavlar sonucunda 
belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde 
geçerliliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, 
resmi eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini 
belgelendirme şansının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin 
sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı adil, şeffaf ve 
güvenilir bir sistem olarak tasarlanmıştır.

MYK BAŞKANI’NDAN MESAJ

BAYrAM AKBAş 
MYK BAşKAnı

Kurumumuz, ulusal yeterlilik sisteminin kurulmasından ve 
işletilmesinden sorumludur. Temel görev alanımız, eğitim ve istihdam 
arasında doğru bağlantının kurulmasını sağlamak, öğrenimlerini 
tamamlayanlar bireylerin mesleki yeterliliklerini uluslararası 
seviyede akredite edecek sınav ve belgeleme sistemlerini tesis etmek 
ve yürütmek adına mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarını karşılamaya uygun bir biçimde sağlandığından emin 
olmaktır. Buna ek olarak, eğitim sisteminin dışına kalan kişilerinde 
sınavlara tabi tutularak yetenek ve bilgilerini kanıtlamalarını 
sağlayacak bir sistem tesis etmek ve yürütmek aynı derecede önem 
taşımaktadır.  

Asli amacımız, edinilen bu belgelenebilir bilgi ve deneyimi, başta 
Avrupa Birliği’nde olmak üzere, uluslararası seviyede karşılaştırılabilir 
ve geçerli belgelere dönüştürmektir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER  
İLE SÖYLEŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türkiye’nin gündemine mesleksizlik sorunu 
diye bir kavram yerleştirdiniz ve bu sorunun giderilmesi amacıyla Bakanlık olarak önemli 
faaliyetleri koordine etmektesiniz. Bu konularda bilgi verebilir misiniz? 

İş gücünün, istihdam edilenlerin ve de işsizlerin yaklaşık %60’ını lise altı eğitimliler ve 
okuryazar olmayanlar oluşturuyor. Genel lise mezunlarının yaklaşık %20’si, mesleki ve 
teknik lise mezunlarının yaklaşık %10’u, yüksekokul ve fakülte mezunlarının da yaklaşık 
%10’u istihdam ediliyor. Okuryazar olmayanlar da yaklaşık %5 oranında istihdam ediliyor. 
Gençlerimizin neredeyse üçte ikiye yakını herhangi bir mesleğe sahip değildir.

Mesleksizlik ülkemizde istihdam artışının önündeki öncelikli sorunlardan biridir. 
Çevremizde zaman zaman “ne iş olsa yaparım” talebi ya da “herkes her işi yapıyor” 
eleştirisi ile işin erbabı olmayan kişilere uzmanlık gerektiren görevlerin teslim 
edilmesinden veya işin etkili ve verimli gerçekleştirilmemesinden şikâyet edilir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak görevlerimizden biri de kalifiye işgücü yetiştirilmesini 

sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için İŞKUR’da yoğun mesleki eğitim programları uygulanırken; mesleki eğitimle iş dünyası 
arasındaki uyumu artırmak, eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu çaba sarf ediyor. 

Meslek standartlarının belirlenmesi ve ulusal yeterlilik sistemi, işgücünün niteliğinin yükseltilmesini sağlayarak istihdamın 
artırılmasına gelecek yıllarda katkıda bulunacaktır. Çünkü mesleklerin gerektirdiği tecrübe ve yeteneklerin neler olması gerektiği 
belirlendiğinde buna yönelik eğitimlerin kalitesi ve verimliliği de artacaktır.

Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşması ve işletilmesi için ulusal meslek standartlarının hazırlanması tek başına yeterli değildir. Örgün 
ve yaygın eğitim ve öğretim programlarının ulusal meslek standartlarına uygun hale getirilmesi, ulusal meslek standartlarındaki 
değişikliklerin eş zamanlı olarak eğitim programlarına yansıtılması, okul koşullarının iyileştirilmesi için işbirliği yapılması gereken 
zorunlu ve zor aşamalar bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızın koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TOBB, TESK, işçi ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılım ve katkılarıyla hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe konulan 
“İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” MYK’nın sekretaryasında etkin olarak sürdürülmektedir.
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UYEP AÇıLış KOnfErAnSı  
AnKArA’DA GErÇEKLEşTİrİLDİ

Mesleki yeterlilik anlayışının çalışma hayatının temelini oluşturmaya başladığı bu dönemde, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal 
Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini (UYEP) yürütmektedir. Proje resmi olarak 4 Ekim 2010 tarihinde Mesleki 
Yeterlilik Kurumunda gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile uygulamaya konulmuştur.

UYEP’in basına, ilgili diğer kamu kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, 
akademisyenlere ve diğer paydaşlara tanıtıldığı “Açılış Konferansı” 6 Nisan 2011 
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in katılımı ile Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Açılış konferansına, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların 
temsilcileri ile işçi ve işveren meslek kuruluşları, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri ve 
akademisyenler katıldılar.

Konferansta MYK Başkanı Sayın Bayram Akbaş, MFİB Başkanı Sayın Muhsin Altun ve 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Tibor Varadi ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yapılan konuşmalar sonrasında 
teknik destek ekibi lideri Niels Kristensen tarafından UYEP hakkında bilgilendirme sunumu 
yapıldı.

Tedarik, Hizmet ve Hibe bileşenlerinden oluşan 
projenin toplam bütçesi 10.900.000 Avro olup, 
200.000 Avro’luk tutarı ulusal katkı olarak 
karşılanmıştır. Hibe bileşeni kapsamında ise 
VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında 
hibe almaya hak kazanan 26 kuruluş ile Mart 
2011 itibariyle sözleşmeler imzalanmış ve 
toplam 6,618,000 Avro tutarında bir bütçe tahsis 
edilmiştir.

Sayın Bakan Ömer Dinçer, hibe alan kurum/
kuruluşların temsilcilerini kutlamış ve projelerini 
başarıyla tamamlamalarını temenni etmiştir.
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UYEP Kapasite Geliştirme hedefleri 
kapsamında, UYEP kapsamında 
belirlenen meslek standartlarının 
geliştirme sürecini koordine etmek 
ve paydaşları bilgilendirmek 
amacıyla toplantılar düzenlenmekte, 
ziyaretler gerçekleştirilmektedir. 
Paydaşların sektörlerindeki meslek 
standartları geliştirilmesi konusunda 
bilgilendirilmesi ve desteklerinin 
sağlanmasına yönelik ve her bir 
sektörde ve alt sektördeki kuruluş ve 
işverenlere yönelik ziyaretlerin ilk 
etabı İstanbul’da gerçekleşti. 
Şişecam, İstanbul Ticaret Odası, 
Türk Hava Yolları, Tohum Otizm Vakfı 
ve YDD – Yönetim Danışmanları 

Derneği, Türk Sigorta Enstitüsü, AMPD – Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Derneği’ne yapılan ziyaretlerde paydaşların çeşitli seviyedeki ihtiyaçları tespit 
edildi. Eğitim, Meslek Standartlarına uyum, Kalite standartlarının geliştirilmesi 
gibi başlıklarda ihtiyaçları karşılamaya yönelik işbirliğinin boyutları değerlendirildi.

UYEP KAPASİTE GELİŞTİRME 
ZİYARETLERİ

ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
7-8 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da birincisi gerçekleştirilen İstişare Etkinliği kapsamında, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin 
mevcut durumu, yasal zemini ve geliştirmeye yönelik çalışmalar paydaşların önemli katkılarıyla değerlendirilmiştir. 
Türkiye’deki eğitim sisteminin her seviyesinden temsilciler ve ilgili münferit uzmanların yanı sıra sosyal paydaşların 
temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin kilit bölümleri, seviye tanımlayıcılarının özetlenmesi, 
yeterliliklerin tutarlı bir yapıyla eşleştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

İstişare Etkinliklerinde, kendi ulusal yeterlilik çerçevesini oluşturmuş veya 
oluşturmakta olan farklı ülkelerin deneyimleri incelenmiş, başarılı örnekler 
değerlendirilmiştir. Toplanan veriler ve paydaşların katkı ve değerlendirmeleriyle, 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmiş, uyum ve değerlendirmesine 
yönelik adımlar atılmıştır.

UYEP Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Neils Kristensen, İstişare toplantıları 
son derece verimli geçtiğini belirterek; “Dünya çapında hâlihazırda bulunan 
çeşitli çerçeveler mevcuttur. Ancak, Türkiye gelişim dinamikleriyle ve toplumun 
değişim talepleriyle kendine özgü ihtiyaçları olan bir ülke. Ülkemizin ihtiyaçlarına 
en mükemmel şekilde cevap verebilmek ancak sosyal paydaşların katılımı ve 
katkısıyla mümkün, biz de bugün İstişare toplantısında ülkeye en uygun modeli 
tespit etmeye yönelik ilk adımları attık.” diyerek, İstişare Toplantılarının bundan 
böyle planlandığı üzere düzenli olarak devam edeceğini belirtmiştir.
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güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup işletilmesidir.  

Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmasındaki temel amaç da bu noktada ortaya çıkmaktadır. MYK ile eğitim 
sistemimizin etkinliğinin artırılmasını ve Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilecek iş gücünün 
yetiştirilebilmesi ve bu işgücünün yurt dışında da mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak bir 
ulusal mesleki yeterlilik sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

MYK, Ulusal Yeterlilik Sistemini kurup, işletmek suretiyle bu görevlerin yerine getirilmesine yardımcı 
olmak amacıyla kurulmuştur. MYK, kuruluş aşamasını tamamlamış, asli görevlerini paydaşlarıyla birlikte 
yerine getirmeye başlamıştır. Bu bağlamda Kurum tarafından üretilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan 
ulusal meslek standartları her geçen gün artmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitimi istihdama bağlayarak Türkiye’de insan kaynaklarına yeni bir bakış açısı 
getiren, yeterlilik kavramı çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak 
önemli bir adımdır.

İş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ulusal meslek standartları ve yeterlilikler belirlenmektedir. 
Kişilerin becerilerini ispat edebilmeleri için önemli bir araç olan personel belgelendirme sisteminde kalite 
güvencesi uluslararası seviyede sağlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının akreditasyonunu 
yapacak kurumlar belirlenerek eğitimin işgücü piyasasına uyumu kontrol edilmektedir.

Sistem işverenlerin ihtiyaçlarını daha net tanımlamalarına, mesleki ve teknik alandaki eğitimcilerin 
hedeflerini belirlemelerine ve iş gücünün kendini daha net bir çerçevede ifade etmesine yardımcı olacaktır. 
Emek yoğun işlerde özellikle hizmet sektöründe nihai tüketiciye kaliteli ürün/hizmet sağlanacaktır.

Ülkemize ulusal yeterlilik sisteminin kazandırılması gibi, tüm vatandaşlarımız için yarar sağlayacak 
olan bir yapının kurulmasında ve kurumsallaştırılmasında Bürokrat ve Bakan olarak rol almış olmak 
memnuniyet vericidir. Ayrıca bu süreçte diğer sayın bakanlarımızın, iş ve eğitim dünyasının, sivil toplum 
örgütlerinin, çalışma arkadaşlarımızın katkıları bulunmaktadır. Bu vesileyle MYK’nın kurulması ve bu 
aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.   

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesine (UYEP) 
gelince; Açılış toplantısına da katılmış olduğum bu projenin yürütülmeye başlanmış olması memnuniyet 
vericidir. Proje, genel olarak iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim 
verilmesini sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi desteklemeyi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi 
güçlendirmeyi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmayı hedeflemektedir. 

Bilindiği üzere, ulusal yeterlilik sisteminin temel unsurlarından biri eğitim çıktısının kalite güvencesinin 
sağlanmasıdır. Kalite güvencesinin asgari şartlarından biri de, bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin 
eğitim veren kurumun dışında, güvenirliği ve şeffaflığı akredite edilmiş bağımsız ölçme ve değerlendirme 
merkezlerince ölçülüp değerlendirilmesidir. Ülkemizde bu manada henüz söz konusu ölçme ve 
değerlendirme merkezleri bulunmamaktadır. Proje kapsamında AB’den temin edilen hibenin yarıdan 
fazlasının, Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri 
(VOC-TEST) adıyla kurulacak olan bu tür sınav merkezlerine tahsis edilmiş olması isabetli bir tasarımdır.  
Bu nedenle ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir kılınmasında UYEP’in 
büyük katkı sağlayacağını değerlendirmekteyim.

Sayın Bakanım son olarak işsizlikle ilgili değerlendirmenizi almak isteriz. Özellikle 2009 yılında başlayan 
küresel ekonomik krizin etkisiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik oranında artış olması, ancak 
kısa bir süre zarfında işsizlik oranının kontrol altına alınması ve kriz öncesi oranlara dönülmüş olması 
noktasında Bakanlığınızca alınmış olan tedbirler hakkında bilgi verebilir misiniz?

İşsizlik ve istihdam sorunu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumlarına göre farklılık gösterse de 
tüm dünyada en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Uyguladığımız ekonomik ve sosyal politikalar 
sayesinde ülkemiz bugün dünyada işsizlikle mücadelede başarılı olan nadir ülkelerden birisi konumundadır. 
Türkiye’de krizin etkileri mümkün olan en düşük seviyede hissedilmiştir. 

Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus her yıl ortalama 800 bin kişi artmakta ve bu nüfusun da yaklaşık 400-
450 bini işgücüne katılmaktadır. İşgücüne katılma oranı 2009 yılında yaşanan krize rağmen son 5 yılın en 
yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılında, ekonomide yaşanan toparlanmanın işgücü piyasasına yansıdığı 
çok açıktır. 2010 yılında 1 milyon 317 bin istihdam sağlandı. Dolayısıyla, bir önceki yıla göre işgücüne 
katılma oranı ile istihdam oranında artış, işsizlik oranında ise ciddi azalış yer almaktadır.
Türkiye’deki işsizlik sorunu sadece küresel etkilerle ortaya çıkmış bir sorun değildir ve dönemsel tedbirlerle 
çözülebilecek bir mesele de değildir. İşsizlik ülkemizin müzmin sorunlarından biridir ve yapısaldır. İşsizlik 
sorununa karşı temel stratejiler ve politikalar üretmek zorundayız. 

Ülkemizin işgücü piyasasındaki yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama 
katkısının artırılarak istihdamın yapısını biçimlendirmek, işsizlik sorununa kalıcı çözümler sağlamak, 
kısa vadede ise işsizlik sorununun çözümüne yönelik politikaları belirlemek amacıyla “Ulusal İstihdam 
Stratejisi” hazırlanmıştır.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin 
azaltılması amacıyla işgücü yetiştirme kursları, toplum yararına çalışma programları, girişimcilik ve 
işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü programlarını etkin bir şekilde uyguluyoruz. İşsizliğin en önemli 
nedeninin mesleksizlik olduğu gerçeğinden hareketle sadece 2009 ve 2010 yıllarında geçmiş 20 yılda yapılan 
mesleki eğitimlerin iki katına yakın sayıda kişiyi iş sahibi yapabilmek amacıyla mesleki eğitimden geçirdik.

Ekonominin daralma döneminde istihdamı koruyabilmek ve işsizliğin doğurabileceği sosyo-psikolojik 
sorunları önleyebilmek amacıyla işsizlik sigortası, kısa çalışma, ücret garanti ve iş kaybı tazminatı gibi 
pasif istihdam programları başarılı şekilde uygulanmıştır. Bu dönemde 4 istihdam paketini yasalaştırarak 
yürürlüğe koyduk. Böylece yerinde ve zamanında çok hızlı bir şekilde uygulamaya konulan politikalarla 
küresel kriz döneminde istihdam alanında en başarılı çalışmayı yürüten ülkeler arasına girdik.

“İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nda ne tür tedbirler ve yasal 
teşvikler yer almaktadır?

Ülkemizin istihdam ile ilgili en önemli sorunlarından birisi de mesleki eğitim ile istihdam ilişkisinin 
zayıflığı ve eğitim çıktılarının kalite güvencesinin sağlanamamış olmasıdır. Bir yanda iş arayanlar 
diğer yanda işçi arayanlar. İş arayanların nitelikleri ile açık işlerin gerektirdiği niteliklerin örtüşmediği 
gerçeği. Bir tarafta belirli bir mesleği olan veya mezun işsiz ordusu diğer tarafta istediği vasıfta 
meslekte eleman bulamayan işverenler. Bu gerçeği gören Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitimin iş 
piyasası gereklerine göre verilmesini sağlamak, eğitim istihdam ilişkisiniz güçlendirmek amacıyla yeni 
bir eylem planı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu Eylem Planı ile; 

• İşgücü piyasasına ilişkin ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak yapılması ve değerlendirilmesi 
kapsamında işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin ilgili taraflarla işbirliği içinde yapılması ve mesleki 
ve teknik eğitim programlarının bu analizlere göre belirlenmesi, yüksek öğretim kurumları 
mezunlarının ve mesleki eğitim mezunlarının kayıt altına alınarak bu kayıtların İŞKUR kayıtları ile 
uyumlu hale getirilmesi,

• Mesleki ve teknik eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğiticilerin niteliğinin artırılması ve yeni bir okul 
yönetim sisteminin tasarlanması amacıyla kurumların yönetim modelinin yeniden yapılandırılması,

• İşgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılmasında işbirliğinin güçlendirilmesi için işgücü 
yetiştirme kurslarında Ulusal Meslek Standartlarına göre modüler eğitim programlarının 
hazırlanması, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme programları sonucunda verilen 
belgelerin geçerliliğinin sağlanması, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları çalışmalarında 
verimliliğin sağlanması,  yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarının envanterinin çıkarılması,

• Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdam 
edilmelerinde ve işyeri kurmalarında gerekli teşvik mekanizmalarının oluşturulması, işyeri açma 
ile ilgili mevzuat uyumsuzluklarının giderilmesi,

• Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği ve Mutabakat Belgesi kapsamında 
işbirliği ortamının geliştirilmesine ilişkin “Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde 
İşbirliği Mutabakat Belgesi ” kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Eylem Planı mesleki eğitim alan bireyler ile personeline mesleki eğitim aldıran, personeli mesleki 
yeterlilik belgesi alan işverenler için somut teşvikler içermektedir. Torba kanun olarak bilinen 6111 
sayılı Kanun ile bu teşviklerin yasal alt yapısı da gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, mesleki yeterlilik belgesi sahipleri, meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumlarından mezun olanlar ile meslek edindirme kurslarını bitirenlerin eğitim aldıkları 
alanda istihdam edilmeleri kaydıyla sosyal güvenlik primleri işveren payının kamu kaynaklarından 
karşılanacaktır. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin, işletmelerde beceri eğitimi aldıkları süre zarfında 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde meslek eğitimi gören ortaöğretim 
öğrencilerine tanınan haklardan yararlanması, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının atölye ve 
laboratuarlarında staj ve uygulamalı meslek eğitimi gören öğrencilerin de iş kazası, meslek hastalığı 
ile hastalık sigortalarının yapılması ve sigorta bedellerinin kamu kaynaklarından karşılanması imkânı 
getirilmiştir.

Eylem Planının uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin tespitlerinizi paylaşabilir misiniz?

Eylem Planı, kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren dokuz ana öncelik 
alanından oluşmaktadır. Öncelik alanları kapsamında 30’un üzerinde tedbir belirlenerek her tedbirin 
uygulanmasına ilişkin sorumlu bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar tespit edilmiştir. Tedbirlerin nasıl 
gerçekleştirileceği ve gerçekleştirilme süreleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Eylem Planı kapsamında 
gerçekleşecek faaliyetlerin büyük çoğunluğu 2010 ve 2011 yıllarını kapsarken,  faaliyetlerin bir bölümü 
ise süreklilik arz etmektedir.

Planda belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları izlemek ve 
gerektiğinde önlem almak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında ilgili 
bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden İzleme 
ve Değerlendirme Kurulu teşkil edilmiştir. Kurulun görevi yılda en az üç defa toplanmak suretiyle 
Eylem Planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamaktadır. İzleme 
ve Değerlendirme Kurulunun her yılın sonunda yapılacak olan toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı başkanlık etmektedir. Kurulda yer alan üye kurum ve kuruluşların bağlı ve ilgili oldukları 
bakanlar ile sosyal taraf başkanlarının da Kurula katılımı öngörülmüştür.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu, tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri plana 
uygun olarak izleyip değerlendirmekte ve gerektiğinde planda güncelleme yapmaktadır. Böylece söz 
konusu Eylem Planının amacına uygun ve sürdürülebilir kılınmasına çalışılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmasına ilişkin Kanunun tasarımından Kurumun kurulmasına 
ve yön verilmesine ilişkin tüm süreçte katkılarınız olduğu bilinmektedir. Ulusal yeterlilik sisteminin 
oluşturulması ve mesleki eğitim kalitesinin artırılması bağlamında, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 
faaliyetleri ile “Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” hakkındaki görüş ve 
yorumlarınızı paylaşabilir misiniz? 

Ulusal Yeterlilik Sistemi; eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendiren, bireylerin iş piyasasında geçerli olan 
bilgi ve becerileri kazanmasına ve bunların uluslararası düzeyde kıyaslanabilir yeterlilik belgeleriyle 
kanıtlanmasına imkân sağlayan faaliyetler bütünüdür.

Türkiye’de eğitim sisteminin işgücü piyasasının taleplerine uygun nitelikte işgücü yetiştirememesi 
ve eğitim sonucu verilen belgelerin de geçerliliklerinin tatmin edici ölçülere dayanmaması çözüm 
bulunması gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. İşgücü piyasasının ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayan nitelikli işgücünün eğitim sistemimiz içinde yetiştirilmesi hem eğitim 
sistemimizin etkinliğinin sağlanması hem de küresel düzeyde Türkiye’ye rekabet avantajı kazandıracak 
dinamik bir işgücü piyasasının oluşturulması için gereklilik arz etmektedir.

Bugün özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde hayat boyu öğrenme anlayışını yansıtacak şekilde meslek 
eğitiminin işgücü piyasasının dinamik yapısına sürekli uyum sağlayabilecek nitelikte verilmesi 
ve bu sayede eğitimde etkinliğin, ekonomide verimliliğin ve rekabet edebilirliğin sağlanması ve 
sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. En yaygın uygulanan yöntemlerden birisi mesleki 
yeterliliği şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya koyan standartlara ve akreditasyona dayalı kalite 

Mesleklerin beceri gereksinimlerinin tanımlanması modern bir ekonominin gereğidir. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, 
Türkiye’deki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yeni meslek ve 
eğitim standartlarının oluşturulmasını hedeflemektedir. İş piyasasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulmakla birlikte, 
çalışanların mesleklerini en verimli şekilde icra edebilmeleri için gereken eğitimin standardının belirlenmesi ve hayat 
boyu sürdürülebilmesi gereklidir. Söz konusu eğitimlerin ve standartların ulusal ve uluslararası platformlarda kabul 
görmesini sağlamak amacıyla, söz konusu standartların ve eğitimlerin denetlenmesini, ölçümünü, değerlendirmesini ve 
belgelendirilmesini içeren süreç Ulusal Yeterlilik Çerçevesi atında ele alınmaktadır. 

ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ

MESLEK STANDARTLARI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Mümkün olduğunca çok paydaşın sektörlerindeki meslek standartlarını geliştirecek Ulusal Yeterlilik Sistemindeki yerlerini alması amacıyla Sektör ve alt sektör temcileriyle işbirliğine 
gidilmiştir. Sektör temsilcilerinin, meslek standartları konusunda bilgilendirilmesi, desteklerinin alınması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi için UYEP kapsamında çeşitli faaliyetler 
planlanmıştır. Bu amaçla, meslek standartlarını oluşturması öngörülen uzmanların tespiti ve eğitimlerine öncelik verilmiştir. UYEP kapsamındaki ilk Meslek Standardı Geliştirme eğitiminde, 
TÜMMER (Türkiye Mermer Doğaltaş Makinaları Üreticileri Birliği) ve konuyla ilgili uzmanlar sektörlerindeki meslek standartlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda eğitimler almışlardır. 
UYEP teknik destek ekibinden meslek standartları geliştirme uzmanı Yochka Anastasova tarafından yürütülen eğitimler çeşitli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda proje süresince devam 
edecektir.

SEKTÖr KOMİTESİ ÇALışTAYı 
Ulusal Yeterlilik Sektör Komitesi Çalıştaylarının ilki 9 
Mart 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Projenin 
çeşitli aşamalarında tekrarlanacak olan Sektör Komitesi 
Çalıştayları, mümkün olduğunca çok sayıda paydaşın 
kendi sektörlerine ait Ulusal Mesleki Yeterlilik Çerçevesi 
hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. İlk Sektör 
Komitesi Çalıştayına; kamu, sanayi ve meslek odaları 
temsilcilerinden 18 kuruluş ve 30 uzman katılmıştır.

Sektör Komiteleri, MYK tarafından görevlendirilen kurum 
ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının 
ve yeterliliklerin kabul edilebilmesi için inceleme 
yapan, önerilerde bulunan komitelerdir. Bunun yanı 

sıra, Sektör Komiteleri aracılığıyla, sektörler arası bilgi alışverişi sağlanarak tüm paydaşların Ulusal 
Yeterlilik Sistemi oluşturulmasında azami katılımı hedeflenmektedir. Çalıştaylarda her bir sektör ve alt 
sektörlerdeki kuruluş ve işverenlere yönergeler hazırlanarak, sektörlere spesifik mesleki standartların 
haritalandırması, sektörler arası sınırların belirlenmesi, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, 
revize edilmesi ve neticede Ulusal Yeterlilik Sisteminin kapsamlı bir mutabakatla onaylanması 
amaçlanmaktadır. 

Sektör Komitesi Çalıştayı’na katılan Sektör Komiteleri: Enerji, İnşaat, Otomotiv, Metal, Tekstil-
Hazır Giyim-Deri, Ulaştırma-Lojistik-Haberleşme, Cam-Çimento-Toprak, Kimya-Petrol-Lastik-
Plastik, Turizm-Konaklama-Yiyecek-İçecek Hizmetleri.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)

Türkiye, artık ulusal meslek standartlarına dair yoğun çalışmalar yapılan bir ülke. 
İş piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilmesini sağlamak, hayat 
boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek 
ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmak misyonunu üstlenen 
Mesleki Yeterlilik Kurumuna, bu önemli görevinde destek olmak ve Ulusal 
Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesi için program yönetimi ve politika oluşturma 
danışmanlığı vermek amacı ile Ekim 2010’da UYEP faaliyetlerine başlamıştır. 
UYEP, aynı zamanda Ulusal Yeterlilik Sisteminde rol alan bütün paydaşların 
(kamu ve özel sektör temsilcileri, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları, 
eğitim kurumları) sisteme ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, 
sistemi sahiplenmelerinin sağlanmasına yönelik katkılarda bulunmalarını 
hedeflemektedir. 

UYEP, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi değerlendirme, ölçme ve belgelendirme 
sistemiyle uyumlu bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması, Ulusal Meslek 
Standartlarını oluşturulması, mesleki ölçme, değerlendirme ve belgelendirme 
için uygun ve sürdürebilir bir sistem geliştirilmesi alanlarında Mesleki Yeterlilik 
Kurumunun bünyesinde WYG Türkiye ile işbirliği halinde yürütülmektedir. 
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi (UYEP), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) 
çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

UYEP Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Niels Haderup Kristensen’den Mesaj: 

“Türkiye Ulusal Yeterlilik Sistemi 
kurmak ve işler hale getirmekte önemli 
bir aşamadadır. Türkiye’de bu önemli 
misyonu üstlenen Mesleki Yeterlilik 
Kurumunun güçlenmesine yardımcı 
olmak ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 
geliştirilmesi için, WYG Türkiye’nin 
yardımıyla program yönetimi ve politika 
oluşturma danışmanlığı sağlamaktayız. 
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi paralelinde 
tüm seviyelerde değerlendirme, 

derecelendirme ve belgelendirme için uygun standartlara sahip bir sistemin 
geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu sistemin yalnızca Türkiye’de istihdamı 
desteklemekle kalmayacağını, aynı zamanda ulusal istihdam sağlayıcıların ihtiyaç 
duyduğu iş gücüne erişmesinde tetikleyici unsur olacağına inanıyoruz. Teknik 
Destek Ekibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bütün paydaşların amaçlarına 
ulaşabilmeleri için tüm taraflara tam destek verecektir.”   

UYEP Teknik Destek Ekibi

Niels Haderup Kristensen, Takım Lideri - Proje uygulaması, proje amaçlarının 
gerçekleştirilmesi ve sonuçların alınmasında asıl sorumludur. Proje’nin 
uygulanması/yönetimi, Ulusal Yeterlilik Sisteminin genel oluşumu ve sistemin 
yönetilmesi için kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla MYK’ya destek 
sağlanması ve ilgili idari/mali işlevlerin koordinasyonundan da sorumludur. 
Valentin Valev Mitev,  Hibe Programı Uzmanı - Hibe Programı geliştirme, 
uygulama ve görüntüleme prosedürlerinin icrasında ana sorumludur. 
Yochka Anastasova, Meslek Standartları Uzmanı - Meslek standartlarının 
geliştirilmesi için prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi 
ve görüntülenmesi konusunda ana sorumludur. Hugh McGill, Kalite Güvence 
Uzmanı - Kalite güvencesi, prosedürlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile 
ulusal kalifikasyonların geliştirilmesi ve onaylanmasına destek olunmasından 
sorumludur.

UYEP nEDİr?
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UYEP HİBE PrOJELErİ
VOC-TEST MErKEZLErİ MESLEK STAnDArTLArı GELİşTİrME, MESLEKİ BİLGİ VE BECErİ SınAV VE BELGELEnDİrME MErKEZLErİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun meslek standartları geliştirilmesi ve belgelendirilmesi hedeflerine yönelik çalışmalarında, sektöründe uzman kuruluşlarla işbirliği yapılması ve MYK’nın halihazırda sağladığı bazı 
hizmetleri delege etmesi öngörülmüştür. Çalışanların değerlendirme ve sınavlarının yapılması, çalışanlarda yeni yeterliliklerin aranması ve mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi, ölçme değerlendirmelerde kalite 
güvencesi sağlanması gibi görevleri icra etmek üzere yeni merkezler kurulması kararlaştırılmıştır. Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri, kısaca VOC-TEST 
Merkezleri olarak adlandırılan bu yeni merkezlerin kurulması ve geliştirilmesi, MYK ve UYEP Hibe Programı tarafından desteklenmektedir. 

VOC-TEST Merkezlerinin öncelikli olarak otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat, tekstil/hazır giyim ve 
deri  sektörlerinde kurulması öngörülmüştür.  Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren toplam 26 Hibe Faydalanıcısı kurum, seçilerek UYEP Hibe Projesine dâhil edilmiştir.  Çeşitli eğitim, kapasite geliştirme ve 
izleme çalışmalarını içeren Hibe Projesi Mart 2011 itibariyle başlamıştır. Hibe Faydalanıcılarının projelerini azami verimlilikle yürütebilmeleri için özel olarak tasarlanmış; proje uygulama, tedarik, görünürlük ve 
kapasite oluşturma faaliyetleri konularındaki eğitimlere başlanmıştır. Eğitim ve takip faaliyetlerinin önemli ilk adımı olarak tüm Hibe Faydalanıcılarının başvurabileceği Hibe İzleme Bilgi Sistemi/G-MIS kurulmuş 
ve gerekli eğitimler tamamlanmıştır. Hibe Projesi kapsamındaki ilk Hibe projeleri izleme ziyaretleri Ankara, İstanbul, Karabük, Bursa ve Antalya şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Karabük şehirlerindeki UYEP Hibe Projeleri ve yürütücü kurumlar aşağıda listelenmiştir:

Akdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği Derneği - 4 Adımda Ulusal Turizm - Konaklama Yeterlilik Sistemi (UTKYS)
Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası - ALTSO VOC-Test Merkezi: İşte Standart, İşte Kalite 
Ankara Sanayi Odası - ASO Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi‘nin (METES) Kurulması
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi - Ankara Sanayi Odası 1. OSB Mesleki Test Merkezi Kurulması
Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi - Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. OSB Mesleki Test Merkezi
Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası - İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi
Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu Ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası - Mimarlık Mühendislik Teknikerlik Faaliyetleri
Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği - Yetkinlik, Etkinlik Sağlar
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu - Paydaşların Katılımıyla Karabük'te Metal Sektöründe VOC-Test Merkezi Oluşturulması
Izoder, Isı, Su, Ses Ve Yangın Yalıtımcılar Derneği - Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belgelendirme
İstanbul Deri Ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği - Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı Projesi
İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği - Katma Değer Ve İstihdam Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği ‘KİBİS‘ 
İstanbul Ticaret Odası - İTOTEST Basım Yayım Personel Belgelendirme Merkezi
Plastik Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı - Plastik Sektöründe Mesleki Yeterlilik Sahibi Çalışanlar Projesi
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği - Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi
Sequa Gmbh - Motorlu Kara Taşıtları Alt Sektöründe Voc-Test Merkezleri Uluslararası Standartlara Kavuşuyor Projesi
Takım Tezgâhları Sanayici Ve İş Adamları Derneği - Takım Tezgâhları VOC-Test Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi Projesi
TCDD‘yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma Yardımlaşma Vakfı- Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe UYS ve VOC-Test Merkezi Kurulması
TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği - BT Sektörünün 8.4 Numaralı Alt Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması
Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası - Özel Eğitim Kurumlarında Yeni Vizyon ve Açılım Projesi
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği - Doğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası - İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik- Sınav ve Belgelendirme
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik Ve Plastik İşverenleri Sendikası - Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği - TÜRKLİM Kariyer-Port: ‘Model Mesleki Yeterlik ve Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması‘
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası  - Otomotiv Sanayi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası - Tekstil Sektörü, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulum Projesi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

YÖnLEnDİrME KOMİTESİ TOPLAnTıSı
“Türkiye’de MYK’nin ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesinin önemli adımlardan 
biri olan Yönlendirme Komitesi Toplantısı 29 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da çok sayıda paydaşın 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
YÖK, İŞKUR, DPT ve diğer ilgili kamu kurum temsilcilerinin yanı sıra sosyal ortak ve ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri  biraraya getirilerek, MYK, Proje, ve Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) 
hakkında farkındalığı arttırmak, işbirliği ve katılımlarını daha yükseğe taşımak hedeflenmiştir. 
UYS hakkında tüm paydaşların fikir ve önerilerinin alınması amaçlanan toplantıda, 22 kurum, sivil 
toplum örgütü ve 36 temsilci yer almıştır.
 
Yönlendirme Toplantısı; sosyal paydaşlar, eğitim ve istihdam alanındaki kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çeşitli işbirliği platformların oluşmasına zemin 
sağlamaktadır. MYK ile yakın işbirliği halinde olmaları hedeflenen paydaşlar ve oluşan platformlar, 
UYS’nin hayata geçirilmesi ve sürdürebilirliği açısından vazgeçilmez bir öğedir.
 

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın Firuzan Silahşör’ün açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve sistemin geliştirilmesinde UYEP’in rolü tanıtılmıştır. Tüm 
katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür eden MYK Başkanı Sayın Bayram Akbaş, Projenin 
uzun vadede başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi için tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesinin 
gerekliliğini ve paydaşlar arasındaki iletişimin, tecrübe ve bilgi alışverişini sağlanmasının önemini 
vurgulamıştır. UYEP Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Sayın Niels Haderup Kristensen’in Projenin 
işverenler, işçiler ile eğitim ve öğretim kurumları katılımıyla şekilleneceğini ve çıktılarının ekonomik 
açıdan önemini açıklamıştır.

HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Sayın Şahin Serim toplantının çok verimli geçmesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti belirterek, Yeterliliklerle ilgili faaliyetlerin MYK’nın yönlendirmesinde ve farklı grupların 
ortaklaşa çalışacağı platformlarla yürütülmesinin önemine değinmiştir. TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis 
Bağdadioğlu sürdürülebilirlik konusunun altını çizmiş, proje çıktılarının ve öncelikli sektörlerin hedefleriyle 
örtüşmesinin önemini vurgulamıştır. TESK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nuran Senar sistemin temel 
paydaşlarından biri olarak, en önemli ihtiyacın; kamunun MYK ve UYS hakkında farkındalığının arttırılması, 
eğitim ve iş dünyasının ilişkisinin öneminin anlatılması olduğunun altını çizmiştir. TİSK temsilcisi Sayın 
Hakkı Kızıloğlu, üye işveren kuruluşlarla birlikte meslek standartlarıyla ilgili birçok faaliyet ve çalışmaya 
dâhil olduklarını, meslek standartlarının çakışmasını önlemek adına yatay meslek standartlarıyla ilgili bir 
komisyon kurduklarını belirtmiştir. MÜSİAD temsilcisi Sayın Ömer Ayberk Cengiz, ulusal yeterlilik sisteminin 
oluşturulmasının Türkiye’nin geleceği için önemine ve paydaş tabanının geliştirilmesine değinmiştir. TÜSİAD 
temsilcisi Sayın Başak Söylemez öncelikli sektörlerin gelişimini hızlandırmak için bazı çapraz faaliyetler 
düzenlenmesi önerisinde bulunmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Sayın Uğurtan 
Taşkıner yeterliliklerin yatay bir alan olduğunu ve birçok kuruluşu etkilediğinin altını çizmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı temsilcisi Sayın Hafise Kaynarca, UYS’nin mesleki eğitimle direkt ilişkili olduğunu ve UYS’e eğitim 
yeterlilikleri alanında destek amacıyla çalışmalar içinde olduklarını belirtmiştir. YÖK temsilcisi Sayın Özgül 
Tortop, UYS çıktılarının kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak eğitim ve öğretim alanındaki paralel projelerin 
enterge edilmesinin önemini vurgulamıştır. Ulusal Ajans’dan Galip Küçüközyiğit proje sonuçlarının kalitesinin 
arttırılması için bir ortak yol haritası belirlenmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir. DPT temsilcisi Sayın 
Ahmet Alper Eğe, Türkiye’deki potansiyelin ve hedeflere ulaşmak için Ulusal Yeterlilik Sisteminin ulusal ve 
uluslararası platformlarındaki önemini vurgulamıştır.


