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Amaç ve Kuruluş 

• Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), AB yeterlilik 
esaslarıyla uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak 
ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı 
Kanun ile kurulmuştur.  

 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu 
olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali 
özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. 
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Temel Görevler 

• Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturulması,  

• Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin 
hazırlanması, 

• Ölçme-değerlendirme-belgelendirme ve akreditasyon 
sisteminin kurulup işletilmesi,  

MYK’nın temel görevleri arasındadır. 

• Bu bağlamda MYK’ya Kanunla çeşitli görevler tevdi 
edilmiştir.  
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MYK Teşkilat Şeması 

GENEL KURUL 
 

YÖNETİM KURULU 

BAŞKAN 

SEKTÖR KOMİTELERİ 

MESLEK 
STANDARTLARI 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SINAV VE 
BELGELENDİRME 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

HUKUK  
MÜŞAVİRLİĞİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Birimi 

Bilgi İşlem  

Özel Kalem 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 

AB, Uluslararası 
İlişkiler ve Projeler 

İnsan Kaynakları  
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Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) 

      

UMS  
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Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel 
alarak, teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve 
yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara 
ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kurallar ve 
faaliyetler bütününüdür. 
 
UYS’yi kurmak için öncelikle Ulusal Meslek 
Standartlarının, Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması, 
ölçme-değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerinin 
verilmesi ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturulması 
gerekir.  
 
 



Ulusal  
Yeterlilik 
Sistemi 

Eğitim ve 
öğretimde 

kalite 
güvencesini 
teşvik eder. 

Ayrımcılığa yol 
açmayan, 
ilgililerin 

erişimine imkan 
sağlayan bir 
yapıdadır. 

Yatay ve dikey  
geçişlere 

imkan tanır. 

Güven veren 
bir sınav ve 

belgelendirme 
sistemi 
kurmayı 
hedefler. 

Ulusal ve 
uluslar arası 

alanda 
tanınırlık ve 
değer ifade 

eder. 

Hayat boyu 
öğrenmeyi 
destekler. 

İlgili tarafların 
katılımını 

sağlar. 

Eğitim ile 
istihdam  

ilişkiyi 
güçlendirir. 
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• Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında 
yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını ve ülkelerin 
yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını 
sağlamak için oluşturulmuş bir tercüme aracıdır. 

• AYÇ Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi ve Parlamentosu 
tarafından Nisan 2008’de kabul edilmiştir 

• Öğrenme çıktılarına dayalı, 8 seviyeli  yapıdan oluşur. 

• AYÇ’de yer alan her seviye, bireyin sahip olması 
gereken asgari bilgi,beceri ve yetkinliği tanımlar.  

• MYK , AB nezdinde AYÇ ulusal koordinasyon noktasıdır. 
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 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)  
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AYÇ 

 Öğrenme  

  Çıktıları 

  Örgün  

Öğrenme 



Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) 

 

• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi; İlk, orta ve yüksek öğrenim dahil 
tüm örgün ve yaygın mesleki eğitim programlarıyla ve 
enformel öğrenme yollarıyla kazanılan yeterliliklerin yer aldığı, 
AB tarafından benimsenen yeterlilik esaslarıyla uyumlu olacak 
şekilde tasarlanan bir belgedir.  

• UYÇ’nin oluşturulması için MYK koordinasyonunda 2010 
yılında başlatılan çalışmalar tüm eğitim ve iş dünyası 
aktörleriyle ve AB’nin ilgili kurumlarıyla sürdürülmektedir.  

• AYÇ ile uyumlu taslak UYÇ raporu hazırlanmıştır ve  2012 yılı 
sonuna kadar UYÇ’nin tamamlanması ve  AYÇ ile 
referanslandırılması hedeflenmektedir.  

 



Ulusal Meslek Standardı (UMS) 

Mesleğin 
başarı ile 

icrası 

Bilgi 

Beceri 

Tavır ve 
Tutumlar 

1
0 

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, 
beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari 
normdur. 



UMS - Roller 

Standardı 
Hazırlayan 
Kuruluşlar 

•Sektörü temsil etme 
yeteneği, 

•Meslek standardı geliştirmek 
için gerekli mali ve fiziki alt 
yapı. 

Sektör 
Komiteleri 

 

•Taslak MS’lerin UMS olması 
için inceleme, öneri geliştirme 
ve karar verme, 

•Taslaklardaki  eksiklik ve 
hataların giderilmesi, 

•Mesleğin icra edildiği teknik 
saha incelemesi. 
 

MYK 
Yönetim 
Kurulu 

•Taslak MS’lerin onaylanması 

Resmi 

Gazete 

      

UMS  
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•Yayımlanma ve Yürürlük 



• İmzalanan İşbirliği Protokolleri 

19 sektörde 41 farklı kuruluşla 651 meslek standardını kapsayan 

“Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü“ imzalandı. 

• Taslak Meslek Standartları 

Çeşitli sektörlerde toplam 471 taslak meslek standardı 

hazırlandı. 

• Ulusal Meslek Standartları 

Hazırlanan meslek standartlarından 198 tanesi Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

UMS Mevcut Durumu 

1
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• Ulusal Meslek Standardı      Ulusal Yeterlilik         Ölçme ve Değerlendirme 

 

• Ulusal ya da uluslarararası meslek standartlarına dayalı olarak geliştirilirler. 

• Mesleki yeterliliğin belirlenmesine yönelik ölçme ve değerlendirme 
kriterlerini ortaya koyar. 

• Aşağıdaki unsurları içerirler; 
  Yeterliliğin adı ve seviyesi, amacı ve gerekçesi, 

  Yeterlilik için gerekli; eğitim ve deneyim şartları, 

 Yeterliliğe kaynak teşkil eden; meslek standardı,meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, 

 Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları (bilgi, beceri ve yetkinlik), 

 Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede kullanılan  sınav 
materyali  ile değerlendirici ölçütleri, 

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerektiğinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar. 

•         Yapılan işbirliği Protokolleri kapsamında şu ana kadar  31 Ulusal Yeterlilik 
hazırlanmıştır. 
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Ulusal Yeterlilikler 



• TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun 
oluşturulmuş sisteme sahip olmaları, 

• TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) çok 
taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon 
kuruluşlarınca akredite olmaları, 

• MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve 
değerlendirme sonucunda belirlenen şartları 
sağlamaları, 

gerekmektedir. 
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Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları 



Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları 

TEMEL SORUN: 

• MYK tarafından yetkilendirilecek, gerekli şartları taşıyan 
kuruluş bulunmamasıdır.  

ÇÖZÜM ARAYIŞI: 

• MYK tarafından  "Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve 
Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)”  
Projesi oluşturulmuştur. 

• UYEP bütçesinin yarıdan fazlası (6.600.000 Avro), ölçme ve 
değerlendirme alanında iyi örneklerin oluşturulup 
sürdürebilirliğin sağlanması için hibe bileşeninde kullanılmıştır.  
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 "Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal 

Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)”  

 

 
 AB Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) kapsamındaki Proje 4 Ekim 

2010 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır.   

 Hibe bileşeninde ise 2011 yılının ilk çeyreğinde sözleşmeler 
imzalanmıştır. 

 UYEP Projesi Hibe bileşeni kapsamında 26 kuruluşa yeterlilik 
geliştirme ve sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak üzere 
hibe sağlanmıştır. Projenin tamamlanması ile bu kuruluşların 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olmaları 
hedeflenmektedir. 
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UYEP ve RATEM 

 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), MYK’nın UYEP Projesi 
hibe bileşeni kapsamında hazırladığı “Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim 
Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi” hibe almaya hak kazandı. 

 Radyo ve TV yayıncılığı alanında ulusal meslek standardı hazırlamak üzere 
MYK ile RATEM arasında 9 Eylül 2011 tarihinde işbirliği protokolü 
imzalandı.  

 İşbirliği Protokolü çerçevesinde 8 Ulusal Meslek Standardı  hazırlanacaktır. 

 Ulusal Meslek Standartları hazırlandıktan sonra Ulusal Yeterlilikler 
hazırlanarak VOC-TEST merkezinin kurulması için gerekli akreditasyon 
şartları sağlanacaktır. 

 Proje sonunda RATEM’in yetkilendirilmiş kuruluş olarak Radyo ve 
Televizyon Yayıncılığı sektöründe ölçme ve değerlendirme merkezi olması 
beklenmektedir. 
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RATEM’in Hazırlayacağı Meslek Standartları 
 

No MESLEK ADI                                              SEVİYE (AYÇ*) 

1 TV Program Yönetmeni                                           6 

2 TV Program Yönetmen Yardımcısı                         5 

3     Kurgu Yönetmeni                                       6 

4 TV Program Yapımcısı                                         6 

5 TV Program Yapım Yardımcısı                      5 

6 TV Teknik Yönetmeni                                       6 

7     Radyo Program Yapımcısı                       6 

8 Radyo Teknik Yönetmeni                                         5 

 

 

* Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Referans Seviyeleri 

 



 
 
 

Teşekkürler 

 
www.myk.gov.tr 
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