
 
 

 
 

‘VocTest Merkezlerinin Sürdürülebilirli ğinin Sa ğlanması’ Çalı ştayı 
 

Antalya, 29 – 30 Nisan 2013 
 

Yer: Crowne Plaza Hotel 
 

TASLAK PROGRAM 
 

GENEL BİLGİ 
 
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları/ VocTest Merkezleri, Türkiye’nin yeterlilikler 
sistemleri reformlarında önemli bir yere sahiptir. VocTest Merkezinin temel fonksiyonu, 
ilgili adayları belgelendirmek amacıyla ulusal mesleki yeterliliklere göre 
değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Bu nedenle, Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşları/VocTest Merkezleri, Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sistemi’nin başarısında 
önemli role sahiptir.  
 
VocTest Merkezleri, ekonomik sektörlerle iç içe faaliyet gösteren ve pratik uygulamaları 
ön plana çıkaran özel kuruluşlardır. Merkezlerin kendi sektörlerini temsil etmeleri ve 
firmalarla yakın temas halinde olmaları gerekmektedir. Sektör için kalite güvencesi, 
belgelendirme ve personel niteliklerinin gelişiminin sağlanması bakımından açık ve net 
amaçlara sahip olmaları gerekmektedir. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için 
değerlendirme standartlarının ve işlemlerine yönelik prosedürlerinin bulunması, 
konusunda yetkin personele sahip olmaları ve akreditasyon ve yetkilendirme konusunda 
resmi gereklilikleri sağlamaları gerekmektedir. 2006 yılında kabul edilen 5544 sayılı 
kanun ve 2011 yılında yayınlanan 665 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre, 
VocTest Merkezleri TÜRKAK tarafından akredite edilmeli ve yetkilendirilmelidir. 
Türkiye’deki ilk VocTest Merkezi geçtiğimiz yıl faaliyet göstermeye başlamıştır. Her ne 
kadar henüz az sayıda merkez akreditasyon ve yetkilendirme aşamalarını geçmiş olsa 
da artık VocTest Merkezleri arasında deneyim paylaşımına başlanması uygundur.  
 
Bu seminer, hibe programının son aylarına denk gelmektedir. Bu çalıştayda, geçtiğimiz 
yılki seminerin sonuçlarını ve VocTest Merkezlerinin tecrübelerini baz alarak, ilk VocTest 
Merkezlerinin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabileceğimiz, yeni merkezlerin gelişimine 
nasıl daha etkin şekilde destekte bulunabileceğimiz ve merkezler arası etkin destek 
sağlayan bir VocTest Merkezleri ağını nasıl kurabileceğimiz tartışılacaktır. 
 
 
HEDEFLER 
 

� İşletme Kılavuzu’na ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi; 
� Bugüne kadar elde edilen deneyimlerin gözden geçirilmesi, iyi uygulamaların 

paylaşılması ve darboğazların belirlenerek ele alınması; 
� Akreditasyon ve yetkilendirme prosedürlerine ilişkin tecrübelerin irdelenmesi; 
� VocTest Merkezlerinin işletme sorunlarından dersler çıkarılması ve olası 

sürdürülebilir iş modellerinin tartışılması; 
� VocTest Merkezleri arasında karşılıklı destek fırsatlarının araştırılması;  
� VocTest Merkezleri ağının desteklenerek genişletilmesi. 

 



 
 

29 Nisan 2013 Pazartesi 

 

09.30 – 10.00 Açılış konuşması 

AB Delegasyonu, ETF 

10.00 – 10.45 

 

İşletme Kılavuzu’nun sunumu 

UYEP projesi 

10.45 – 11.15 Çay / kahve molası 

11.15 – 12.00 Akreditasyon prosedürleri sunumu 

TÜRKAK 

12.00 - 12.45 Görüş alışverişi 

Moderatörler:  

12.45 – 14.15  Öğle yemeği 

14.15 – 15.15 VocTest Merkezlerinin seçilecek konular üzerinde (anket sonuçlarına göre belirlenecek) 
tecrübe paylaşımı 

15.15 – 15.45 Çay / kahve molası 

15.45 – 17.30 Belirlenen konularda iki paralel çalışma grubu (teyit edilecek) 

 Moderatörler ve raportörler: 

19.30 Resmi ak şam yemeği 

  

30 Nisan 2013 Salı 

 

09.00 – 09.45 Genel oturumda iki çalışma grubundan geri beslemelerin sunulması 

Görüş alışverişi 

09.45 - 11.15 İki paralel çalışma grubu 

- Çalışma grubu 1: VocTest Merkezleri ağlarının oluşturulması 

- Çalışma grubu 2: Çıkarılan derslere ilişkin görüşlerin paylaşılması 

 Çay/kahve toplantı salonlarında hazır bulundurulacaktır. 

11.15 – 12.00 Genel oturumda çalışma gruplarından geri beslemelerin alınması  

12.00 – 12.30 Çalıştay sonuçlarının takibine dair görüş alışverişi  

12.30 – 13.00 Sonuçlar ve kapanış 

13.00 – 14.30 Öğle yemeği 

 


