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GİRİŞ 

Bu rehber, ulusal ya da uluslararası meslek standartlarına dayalı hazırlanan ulusal 

yeterliliklerin geliştirilmesi süreci, bu süreçte karşılanması beklenen kalite güvence ölçütlerinin 

ortaya konulması ve ulusal yeterlilik hazırlama sürecinde görev alan ilgili tarafların 

bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.   

 

Rehber kapsamında, yeterlilik hazırlama başvuru sürecinden başlayarak, yeterlilik hazırlamak 

üzere görevlendirmelerin yapılması, yeterliliğin hazırlık sürecine ilgili tarafların katılımının 

sağlanması, yeterliliklerin doğrulanması ve yeterliliklerin yürürlüğe girmesi ile sektörden gelen 

geribildirimler doğrultusunda yeterliliklerin yeniden değerlendirilmesi ve revizyon süreçlerine 

kadar işletilen adımlara ilişkin teknik bilgiler sunulmuştur.   
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ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMA AŞAMALARI 
 

Ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları, sektör ihtiyaçları ve MYK’ya iletilen talepler 

doğrultusunda başlamaktadır. Bir ulusal yeterliliğin hazırlanabilmesi için MYK’ya iş 

piyasasından, sivil toplum kuruluşlarından, eğitim kurumlarından ve benzeri ilgili tüm kurum 

ve kuruluşlardan yeterliliğin hazırlanmasına yönelik talebin iletilmesi gerekmektedir.  

 

Ulusal yeterlilikler, MYK’ya iletilen talepler doğrultusunda yeterlilik hazırlama başvurusunda 

bulunmuş kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca 

hazırlanmaktadır.  

 

Yeterlilik hazırlama başvurusunda bulunmuş kuruluşların MYK tarafından 

görevlendirilebilmesi için MYK tarafından belirlenen temel kriterleri karşılıyor olmaları 

gerekmektedir. Söz konusu kriterlerin neler olduğu ve başvuru aşamasından yeterliliklerin 

yürürlüğe girme aşamasına kadar izlenen süreçler alt başlıklarda sunulmuştur.  

 

MYK çalışma grupları, sektörden yeterlilik hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu yönünde talep 

gelmesi; ancak, yeterlilik hazırlayacak temel kriterleri sağlayan uygun bir kuruluşun 

bulunmaması ya da yeterlilik hazırlama konusunda istekli olmaması durumlarında MYK 

koordinasyonunda oluşturmakta ve yeterlilik hazırlama çalışmalarını yürütmektedir. MYK 

çalışma grupları ilgili yeterlilikte tecrübe sahibi alan uzmanlarından oluşturulmaktadır. Çalışma 

gruplarında yer alan kişilerin karşılaması gereken ölçütler ve oluşturulması süreçleri de 

belirlenmiş ve rehber kapsamında özetlenmiştir.  

 

Ulusal yeterliliklerin hazırlanma sürecinde karşılanması gereken kalite güvence ölçütlerinin 

yanı sıra ulusal yeterliliklerin karşılaması gereken kalite güvence ölçütleri de tanımlanmıştır.  
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Görevlendirilecek Kuruluşların Sağlamaları Gereken Temel Ölçütler 
 

Ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere görevlendirilecek kuruluşların karşılaması gereken temel 

kriterler ana hatlarıyla; MYK mevzuatında ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanmasında 

Görevlendirilecek Kurum ve Kuruluşların Nitelikleri, Görevlendirme Usul ve Esaslarında 

belirtilmektedir. 

 

 

Kuruluşların yeterlilik hazırlamak üzere 

görevlendirilebilmeleri için; 

 

 Hazırlanacak ulusal yeterliliğin kapsamı ve yapılan işin hacmi ile orantılı 

olarak, yeterlilik geliştirme sürecini yönetmek için gerekli beşeri ve fiziki 

kapasiteye, bilgi ve deneyime sahip olmaları,  

 Yeterlilik geliştirme ekibinde eğitim, ölçme ve değerlendirme alanları ile 

ilgili yeterlilikte uzman üyelerin bulunmasını sağlamaları, 

 Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri, ölçme ve değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav 

materyali ile değerlendirici ölçütlerinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmesi öngörülen pilot çalışmaya dair planlama yapmış 

olmaları,  

 Yeterlilik hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına 

ilişkin planlama yapmış olmaları gerekmektedir. 

 

Temel Ölçütler;      
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Online Başvuru

• Kuruluş tarafından MYK Web Portalı üzerinden online olarak 
başvurunun  gerçekleştirilmesi 

• Online başvurunun MYK tarafından incelenmesi

Resmi Başvuru

• Uygun görülen başvuruların resmi olarak Kuruma iletilmesi 

Onay

• MYK tarafından kuruluşun yetkilendirilmesine ilişkin kararın 
verilmesi 

• Kuruluş ile MYK arasında protokol imzalanması 

Ulusal Yeterlilik Geliştirme Süreci 

1. Kuruluşların Görevlendirilme Süreci 
 

Kuruluşların görevlendirilme süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuruluşlar yalnızca yeterlilik hazırlama başvurusunda bulunabileceği gibi hem meslek 

standardı hem de yeterlilik hazırlama başvurusunda da bulunabilir.  

 

 

MYK Web Portalı Üzerinden Online Başvurunun Gerçekleştirilmesi 

 

 Yeterlilik geliştirmek isteyen kuruluşlar, öncelikle MYK Web Portalından 

(http://portal.myk.gov.tr/) kuruluş kaydı yapmalıdır.  

 Başvuru işlemini gerçekleştirmek için kuruluş ilgili adımları takip ederek 

UY Hazırlama Başvuru Formunu (MSD.UY.FR.00) doldurmalı ve başvuru 

işlemini tamamlamalıdır. 

 

http://portal.myk.gov.tr/
file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/UY%20Hazırlama%20Başvuru%20Formunu%20(MSD.UY.FR.00)


  
 

Sayfa 6 / 25 
 

 Yeterlilik geliştirmek üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvuruları 

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmektedir. Bu 

doğrultuda, Daire Başkanlığına gelen başvuru, başvurunun yer aldığı 

sektöre1 göre ilgili sektör sorumlusuna2 iletilmektedir. 

 Başvurunun uygunluğu ilgili sektör sorumlusu tarafından incelenerek 

varsa yapılması gereken değişiklikler kuruluştan talep edilmektedir.  

 Kuruluş Portal üzerinden istenilen düzenlemeleri gerçekleştirerek 

başvurusunu güncellemekte ve resmi yazı ile başvurunun imzalı bir 

kopyasını MYK’ya iletmektedir.  

         

 

Başvurunun Değerlendirilmesi 

 

 Başvuru, sektör sorumlusu tarafından, usul ve esas yönünden 

değerlendirilmektedir. 

 Başvuruda bulunan Kuruluşun, MYK tarafından belirlenen temel kriterleri 

taşıyıp taşımadığına yönelik oluşturulan UY Hazırlama Başvurusu 

Değerlendirme Formu (MSD.UY.FR.01) MYK Yönetim Kurulu’na 

sunulmaktadır. 

 Değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan kuruluşun yeterlilik 

hazırlamak üzere yetkilendirilmesine MYK Yönetim Kurulu karar 

vermektedir. 

 Başvuru sonucuna ilişkin durum, MYK Web Portalı üzerinden kuruluşa 

iletilmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
1 MYK tarafından belirlenen 26 sektör bulunmaktadır. Söz konusu sektör isimlerine 

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana/182  adresinden ulaşılabilmektedir. 
2 Daire başkanlığında görevli bir veya birden fazla sektörde ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterliliklerle ilgili iş ve 

işlemlerden sorumlu personeldir. 

file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/UY%20Hazırlama%20Başvurusu%20Değerlendirme%20Formu%20(MSD.UY.FR.01)
file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/UY%20Hazırlama%20Başvurusu%20Değerlendirme%20Formu%20(MSD.UY.FR.01)
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana/182
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Yetkilendirme 

 

 

Ulusal yeterlilik hazırlamak üzere yetkilendirilmesine karar verilen kuruluşla MYK arasında 

“Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmaktadır.  

 

 

 

Kuruluşlar, eş zamanlı olarak ilgili meslekte hem standart hem de 
yeterlilik hazırlama başvurusunda bulunabilir. 

Hem standart hem yeterlilik hazırlama başvurusunda bulunan 
kuruluşların yetkilendirilmesine karar verildiği takdirde kuruluşla 

MYK arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik 
Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmaktadır. 

 

 

Kuruluş yetkilendirme sürecine ilişkin durumunu MYK Web Portalı üzerinden de takip 

edebilmektedir.  

 

 

 

 İlgili Ulusal Yeterliliğe dayanak teşkil eden Ulusal Meslek 

Stardardını hazırlamış ya da UMS Protokolü imzalamış 

kuruluşlar için Kurum Başkanının onayıyla, 

 

 İlk kez başvuruda bulunan kuruluşlar için Yönetim Kurulu 

onayıyla görevlendirme kararı verilir.  
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UY hazırlama başvurusu ve onaylama süreci: 
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2. Çalışma Grubu Oluşturulması 
 

Çalışma grubu oluşturulma süreci aşağıdaki gibidir: 

 

 

Sektörü ve mesleği temsil kabiliyetine sahip gönüllü kurum ve kuruluşlarla yeterliliklerin 

hazırlanması ve güncellenmesi çalışmalarının yürütülmesi esas olmakla birlikte bazı 

durumlarda MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla da ulusal yeterlilik hazırlama ve 

güncelleme çalışmaları yürütülebilmektedir. Sektörden yeterlilik hazırlanması ya da ulusal 

yeterlilik güncellenmesi talebi geldiği durumlarda yeterlilik taslağı geliştirmek ya da ulusal 

yeterlilik güncellemek için uygun gönüllü kuruluş bulunmuyorsa ya da birden fazla kuruluş 

talepte bulunup uzlaşı sağlanamıyorsa MYK tarafından ilgili alan uzmanlarında oluşan çalışma 

grupları kurulur.  Bu durumda yeterlilik taslaklarının geliştirilmesi ve ulusal yeterliliklerin 

güncellenmesi çalışmaları MYK koordinasyonunda çalışma gruplarınca yürütülür. 

 

3. Taslak Yeterlilik Geliştirme Süreci 
 

Ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarına başlamadan önce, kuruluş tarafından yeterlilik 

hazırlamak üzere oluşturulmuş ekibe, MYK sektör sorumlusu tarafından yeterlilik formatı ve 

yeterlilik hazırlama süreci hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Ardından, kuruluşça yeterlilik 

taslakları hazırlanarak kamuoyu görüşüne sunulmakta ve yeterlilikte tanımlanan ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla pilot sınav 

uygulaması gerçekleştirilmektedir. Gelen görüşler ve pilot sınav sonuçlarına göre yeterlilikte 

iyileştirmeler yapılmaktadır.  

 

Sektörden yeterlilik 
hazırlama talebi 

gelmesi

Yeterlilik geliştirme 
çalışmasını yürütecek 
gönüllü/uygun kuruluş 

bulunmaması

MYK tarafından alan 
uzmanlarından oluşan 

çalışma grubunun 
oluşturulması
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Yeterlilik Hazırlama Bilgilendirme Toplantısının Yapılması  

 

 Kuruluşlar yeterlilik taslağını hazırlamaya başlamadan önce yeterlilik hazırlama süreci 

hakkında detaylı olarak bilgilendirilmektedirler.   

 

 Bu bilgilendirmede yeterlilik hazırlama ekibinde yer alan kişilere; öncelikle MYK ve 

faaliyet alanlarını içeren genel bir bilgilendirme yapılmakta, sonrasında yeterliliğin 

bölümleri, söz konusu bölümlerin nasıl hazırlanacağı ve süreçte dikkat edilmesi 

gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

 

 Yeterlilik hazırlama bilgilendirme toplantısı, MYK ve Kuruluşun belirlediği ortak bir 

gündem çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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Taslakların Hazırlanması ve Görüşe Sunulması 

 

 Kuruluş tarafından hazırlanan yeterlilik taslakları usul yönünden incelenmek üzere 

elektronik ortamda ve portal üzerinden ilgili sektör sorumlusuna iletilmektedir.  

 

 Sektör sorumlusu tarafından ön taslak usul yönünden incelenmekte ve yapılması 

gereken değişiklikler Kuruluşa elektronik ortamda bildirilmektedir.  

 

 Gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından taslak yeterlilik ilgili tarafların görüşüne 

sunulmaktadır. 

 

 Taslaklar ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim 

sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.)  görüşüne sunulurken aynı 

zamanda MYK’da temsil edilen tüm paydaşların da görüşüne sunulmaktadır.  

 

 Taslakların görüşe gönderileceği kurum/kuruluş listesi MYK ile kuruluş/çalışma grubu 

koordinasyonunda belirlenmektedir. 

 

 Taslak yeterlilik(ler), MYK’nın görüşe sunma onayını vermesi 

ile taslağı hazırlayan kuruluş tarafından en az 15 gün süre ile 

ilgili tarafların görüşüne (bir önceki adımda ifade edilen 

kurum/kuruluşlar listesi) sunulmaktadır.  Çalışma grubunun 

geliştirdiği yeterlilik taslakları da MYK tarafından en az 15 gün 

süre ile ilgili tarafların görüşüne (bir önceki adımda ifade 

edilen kurum/kuruluşlar listesi) sunulmaktadır.   

 

 Taslak yeterlilik(ler) üç farklı kanaldan görüşe çıkmaktadır: 

Kuruluşun ilgili taraflara ileteceği resmi yazı, kuruluşun web 

sitesinde yayınlayacağı duyuru ve MYK web sitesinde 

yayınlanan duyuru. 
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 Taslak yeterlilik(ler) görüş ve değerlendirme UY Görüş ve Değerlendirme Formu 

(MSD.UY.FR.06) ile birlikte görüşe sunulmakta, gelen görüşler form aracılığıyla 

alınmaktadır.  

 

 

 

 Taslaklara gelen görüşler, kuruluş/çalışma grubu tarafından 

değerlendirilmektedir.  

 Gelen görüşlerden uygun bulunanlar taslağa yansıtılmakta; 

uygun bulunmayanlar ise gerekçeleri ile birlikte açıklanmaktadır. 

 UY Görüş ve Değerlendirme Formu (MSD.UY.FR.06), taslak 

yeterliliklerin ilgili sektör komitesine3 sunulması aşamasında 

sektör komitesi üyelerince ve komiteden sonra onay makamı 

olan MYK Yönetim Kurulunca incelemeye tabi olmaktadır. 

 

 

 Görüşlerin işlendiği yeterlilik taslakları ve görüş değerlendirme 

formları, sektör komitesine sunulmak üzere en az 15 gün önce 

elektronik ortamda ve web portal aracılığıyla MYK’ya sunulmalıdır.   
 

 

 

 

 

                                                           
3 MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek 

standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak MYK 

Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere sektör komiteleri kurulmaktadır. Sektör komitelerinin 

oluşturulması ve görevlerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/UY%20Görüş%20ve%20Değerlendirme%20Formu%20(MSD.UY.FR.06)
file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/UY%20Görüş%20ve%20Değerlendirme%20Formu%20(MSD.UY.FR.06)
file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/%09UY%20Görüş%20ve%20Değerlendirme%20Formu%20(MSD.UY.FR.06)
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri
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Yeterliliklerin Ölçme ve Değerlendirme Bölümünde İfade Edilen 

Sınav Metodunun ve Sınav Materyalinin Uygulanabilirliğine 

İlişkin Pilot Çalışma 

 

Pilot çalışma, yeterlilik birimlerinde yer alan ölçme ve değerlendirme bölümünde ifade edilen 

sınav metotlarının ve materyalinin uygulanabilirliğinin test edilmesine yönelik çalışmayı ifade 

etmektedir.  

Pilot çalışma sonrası oluşturulan Pilot Sınav Sonuç Raporu (MSD.UY.FR.07) ve yeterlilik 

taslakları sektör komitesine sunulmadan en az 15 gün önce elektronik ortamda4 sunulmalıdır.  

Pilot sınava ilişkin raporda kaç kişinin sınava alındığı, bu kişilere sorulan soru sayıları, sınavların 

tamamlanma süresi ve kişilerin aldıkları puan, başarı kriterleri, sınavda kullanılan araç, gereç 

ekipman listesi ve video kayıtları yer almalıdır.  

 

Seviye Karşılaştırma Tablolarının Hazırlanması 

 

Ulusal yeterlilikleri hazırlanacak bir meslekte birden fazla seviye söz konusu ise (Örneğin; 

Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4) ve Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 5)) 

yeterliliklerdeki farkları sunan seviye karşılaştırma tablosu hazırlanmalıdır. Seviye karşılaştırma 

tablosu örneği için sektör sorumlusu ile irtibata geçilmelidir.  

 

Seviye karşılaştırma tabloları sektör komitesine sunulmadan en az 15 gün önce tamamlanarak 

elektronik ortamda sektör sorumlusuna iletilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 İlgili sektör sorumlusunun e-posta adresine iletilmelidir. 

file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/Pilot%20Sınav%20Sonuç%20Raporu%20(MSD.UY.FR.07)
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UY taslaklarının oluşturulması ve pilot sınav: 
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4. Taslakların Sektör Komitelerince Doğrulanma Süreci 
 

Görüş süreci sonunda görüşler doğrultusunda revize edilen taslak yeterlilikler tüm ekleri ve 

varsa seviye karşılaştırma tabloları ile birlikte MYK ilgili sektör komitesinin görüşüne 

sunulmaktadır. 

 

 

 Taslak dokümanlar sektör komitesi üyeleri ile toplantı tarihinden en az 10 gün önce 

elektronik ortamda paylaşılmaktadır. 

 Toplantıya komite üyelerinin yanı sıra yeterlilik taslağını hazırlayan kuruluş 

temsilcileri/çalışma grubu üyeleri de katılım sağlamaktadır.  

 Ayrıca, görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ya da uzman kişiler 

gündemde yer alan konularla ilgili görüşleri alınmak üzere toplantılara davet 

edilebilmektedir. 

 Taslak yeterlilik(ler) sektör komitesi üyeleri, taslağı hazırlayan kurum/kuruluş 

temsilcileri ve gerekli durumlarda alan uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen 

toplantıda incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Yeterlilik taslağının sektör komitesinde görüşülmesi

Sektör Komitesi yapısı:

 Sektör komitelerinde kamu, isçi ve isveren tarafları temsil edilmektedir. 
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 Sektör komitesi, taslak yeterlilikleri “Ulusal Yeterlilikler İçin Sektör Komitesi 

Doğrulama Kriterleri (MSD.UY.FR.09)” formunda yer alan kriterler doğrultusunda 

incelemekte ve doğrulamaktadır. 

 Yeterlilik birimleri, öğrenme kazanımları, alt öğrenme kazanımları, bilgi, beceri ve 

yetkinlik kontrol listeleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, değerlendirici ölçütleri 

“Ulusal Yeterlilikler İçin Sektör Komitesi Doğrulama Kriterleri” formuna göre 

değerlendirilmektedir. 

 Ulusal Yeterlilikler İçin Sektör Komitesi Doğrulama Kriterleri doğrultusunda aşağıdaki 

kriterler değerlendirilmektedir: 

 Birim, öğrenme kazanımı ve alt öğrenme kazanımı bazlı yeterlilik yapısı ve bu 

yapının birim belgelendirmeye imkan tanıması 

 Öğrenme kazanımlarının yeterliliğin seviyesine uygun, doğru ve ölçme ve 

değerlendirmeye imkan verecek şekilde tanımlanması 

 Yeterliliğe erişim için gerekli şartların tanımlanması 

 Bağımsız ölçme ve değerlendirmeye imkan vermesi 

 Birimlerin ölçme değerlendirmesinde kullanılacak geçerli ve güvenilir 

yöntemlerin tanımlanması 

 Yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama 

yetkinliğine sahip değerlendirici ölçütlerinin belirlenmesi  

 Sektör komitesinde doğrulama ölçütleri dikkate alınarak incelenen ve komite 

üyelerinin düzeltme ve/veya değişiklik talep ettiği taslak yeterlilikler üzerinde gerekli 

değişiklik işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

 Sektör komitesince incelenen ve komite üyelerinin önerileri doğrultusunda 

düzenlenen taslak yeterlilikler kuruluş tarafından MYK’ya elektronik ortamda ve 

portal üzerinden gönderilmektedir.  

 Gönderilen taslaklarların komite üyelerinin görüşleri doğrultusunda düzenlendiğine 

dair teyit almak üzere dokümanlar, bir hafta süre ile elektronik ortamda tekrar komite 

üyelerinin görüşüne sunulmaktadır. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/ULUSAL%20YETERLİLİKLER%20İÇİN%20SEKTÖR%20KOMİTESİ%20DOĞRULAMA%20KRİTERLERİ
file:///C:/Users/gulcin.ertekin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EXVUXH05/ULUSAL%20YETERLİLİKLER%20İÇİN%20SEKTÖR%20KOMİTESİ%20DOĞRULAMA%20KRİTERLERİ
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Sektör komitesi tarafından doğrulama süreci:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Sayfa 18 / 25 
 

5. Taslakların MYK Yönetim Kurulunca Onaylanması Süreci 

 

Sektör komitesinin önerileri doğrultusunda son hali verilen taslak yeterlilikler, Meslek 

Standartları Dairesi tarafından MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Taslak yeterlilikler 

Yönetim Kurulu onayına sektör sorumlusu tarafından hazırlanan rapor ile birlikte 

sunulmaktadır. Raporda, ulusal yeterlilik geliştirme sürecinde kalite güvence ölçütlerinin 

sağlanmasına yönelik oluşturulan kontrol listesi kullanılmaktadır. 

 

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan taslaklar, ulusal yeterlilik niteliği kazanmakta ve 

yeterliliğe özgü referans kodu ile birlikte MYK internet sitesinde5 ve MYK Web Portalında 

yayınlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/yeterlilik_sor/tr/ulusal-yeterlilikler  

http://www.myk.gov.tr/
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/yeterlilik_sor/tr/ulusal-yeterlilikler


  
 

Sayfa 19 / 25 
 

 
Taslakların YK tarafından onaylanma süreci:  
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6. Ulusal Yeterliliklerin Revizyon Süreci 
 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenme Şartları 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
Ulusal Meslek Standardının 

güncellenmesi 

 
 

(2) 
Sektörden gelen güncelleme talepleri 

 

   

 

 

 

(1) 

 Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden 

değerlendirilmektedir. Güncellenmesi gerekli görülen meslek standartları ise 

standart hazırlama usulüne göre revize edilmektedir.  

 Ulusal Meslek Standartlarının güncellenmesine bağlı olarak ulusal yeterliliklerde 

güncellenmektedir. Ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal veya 

uluslararası meslek standartlarında değişiklik olması durumunda değişiklik 

tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde bu değişikliklerin ulusal yeterliliğe 

yansıtılması gerekmektedir. 

 

(2) 

 Ulusal yeterlilikler, sektörden talep gelmesi durumunda ulusal meslek 

standardından bağımsız olarak da güncellenebilmektedir. Yetkilendirilmiş 

Belgelendirme Kuruluşları ya da ilgili başka kuruluşlardan talep gelmesi halinde 

ilgili ulusal yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 
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 Ulusal Yeterliliklerin güncelleme çalışmaları yeterliliği hazırlayan kuruluş 

tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ancak yeterliliği hazırlayan kuruluşun bu 

yönde bir talebi bulunmadığını beyan etmesi halinde, sektör temsil kabiliyetine 

sahip başka bir kuruluş da revizyon çalışmalarını gerçekleştirebilir.  

 

 Güncelleme çalışmaları aynı zamanda MYK Çalışma Grupları tarafından da 

yürütülebilmektedir.  

 Güncelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunun ve ilgili yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarının görüşüne sunulmaktadır.  

 Gelen görüşler doğrultusunda taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Gelen görüşler doğrultusunda revize edilen yeterlilik ilgili sektör komitesinin görüşüne 

sunulmakta ve sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda güncellenerek 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere hazır hale getirilmektedir. 

 Yönetim Kurulunun onayının ardından Ulusal Yeterlilik revizyonu MYK’nın internet 

sitesinde yayınlanmaktadır. 

 Süreç eş zamanlı olarak MYK Web Portal üzerinden de yürütmelidir.  
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UMS’den kaynaklı UY revizyon süreci: 
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Sektörden gelen talep doğrultusunda UY güncelleme süreci: 
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Sektörden gelen talep doğrultusunda UY güncelleme süreci (devamı): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör komitesi planlanması 
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EKLER: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreci İlgili Dokümanlar 
 

1. Ulusal yeterlilik hazırlama sürecinde kullanılan dokümanlar: 

 

1. UY Hazırlama Başvuru Formu (MSD.UY.FR.00) 

2. UY Hazırlama Başvurusu Değerlendirme Formu (MSD.UY.FR.01) 

3. UY Hazırlama İşbirliği Protokolü (MSD.UY.PR.01) 

4. UY Görüş ve Değerlendirme Formu (MSD.UY.FR.06) 

5. UY İlerleme Raporu (MSD.UY.FR.03) 

6. YK Onayına Sunulan UY’ler İçin Kontrol Listesi (MSD.UY.FR.02) 

7. UY Nihai Rapor (MSD.UY.FR.04) 

8. Pilot Sınav Uygulaması Sonuç Raporu (MSD.UY.FR.07) 

9. Ulusal Yeterlilikler İçin Sektör Komitesi Doğrulama Kriterleri (MSD.UY.FR.09) 

       
2. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik ortak hazırlama sürecinde 

kullanılan dokümanlar: 

 

1. UMS ve UY Hazırlama Başvurusu Formu (MSD.ORT.FR.00) 

2. UMS ve UY Hazırlama Başvurusu Değerlendirme Formu (MSD.ORT.FR.01) 

3. UMS ve UY Hazırlama İşbirliği Protokolü (MSD.ORT.PR.01) 

4. UMS Görüş ve Değerlendirme Formu (MSD.UMS.FR.06) 

5. UY Görüş ve Değerlendirme Formu (MSD.UY.FR.06) 

6. UMS ve UY İlerleme Raporu (MSD.ORT.FR.02) 

7. YK Onayına Sunulan UMS’ler İçin Kontrol Listesi (MSD.UMS.FR.02) 

8. YK Onayına Sunulan UY’ler İçin Kontrol Listesi (MSD.UY.FR.02) 

9. UMS ve UY Nihai Rapor (MSD.ORT.FR.03) 

 

3. Ulusal yeterlilik güncelleme sürecinde kullanılan dokümanlar: 

 
1. UY Güncelleme Talep Formu (MSD.UY.FR.08) 

2. YK Onayına Sunulan Revize UY Değerlendirme Tablosu (MSD.UY.FR.05) 


