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Yetkilendirme Süreci 

    Sunum Planı 

Adayların Belgelendirilmesi Süreci 
 
Projelerin SBD Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi 

 
VOC-Test Merkezleri Projesi Deneyimleri 

Nereden Başlamalısınız?  

Şu Anda Neler Yapabilirsiniz? 
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YETKİLENDİRME SÜRECİ 



Ulusal Yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme 
yapmak isteyen kuruluşların; 

• Tüzel kişiliği haiz olmaları, 

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

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ya da Avrupa 
Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı tanıma anlaşması 
imzalamış akreditasyon kuruluşlarınca akredite olmaları ve 

• MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme 
sonucunda yetkilendirme şartlarını yerine getirdiklerini 
kanıtlamış olmaları 
 

     gerekmektedir. 
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YETKİLENDİRME SÜRECİ 
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Sınav ve 
Belgelendirme 

Semineri 

Yetkilendirme Ön 
Başvurusu 

TS EN ISO/IEC 17024 
Akreditasyonu 

Yetkilendirme 
Başvurusu 

İnceleme, Denetim 
ve Değerlendirme 

Yetkilendirme 
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•    Bir meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin başlayabilmesi için o 

mesleğe ait ulusal yeterliliğin yayımlanmış olması gerekir. Kuruluş, başvuru 

kapsamını belirlerken MYK internet sitesindeki ulusal yeterlilik sorgu ekranından 

başvuru yapmak istediği meslek(ler) için ulusal yeterlilik(ler)in mevcut olup 

olmadığını kontrol etmelidir.  

•    Başvuru yapmak isteyen kuruluş, öncelikle sınav ve belgelendirme kapasitesini 

değerlendirmek için ulusal yeterlilikleri ve bu ulusal yeterliliklere kaynak teşkil 

eden ulusal ya da uluslararası meslek standartlarını incelemelidir.  

•    Ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak isteyen Kuruluşun 

MYK’nin belirlediği yetkilendirme sürecini başarıyla tamamlaması gerekir.  

Yetkilendirme Süreci 
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 Yetki almak isteyen personel belgelendirme 
kuruluşları ilk olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından düzenlenen sınav ve 
belgelendirme seminerlerinden birine katılım 
sağlamalıdır. Seminere, biri kalite yönetiminden 
sorumlu personel, diğeri ise MYK ile iletişim 
sağlayacak personel olmak üzere en az iki kişinin 
katılımı zorunludur. 

 

Sınav ve Belgelendirme Semineri 
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 Kuruluşlar, MYK’nin belirlemiş olduğu 
yetkilendirme kriterlerine, başvuru kapsamındaki 
ulusal yeterlilik esaslarına ve “TS EN ISO/IEC 
17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel 
Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı 
uluslararası personel belgelendirme standardına 
uygun olarak sınav ve belgelendirme süreçlerini ve 
altyapılarını oluşturmalıdır. 

 

Gerekli Altyapının Kurulması 
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• Başvuru için istenen belge ve dokümanlara 

      http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/gerekli-dokuemanlar/1887-
yetkilendirme-dokuemanlar  adresinden ulaşılabilir. 

• Kuruluşlar, yetkilendirme ön başvurusunda istenen bilgi, belge ve 
dokümanları MYK Web Portalına kaydetmelidir. 

 

Yetkilendirme Ön Başvurusu 
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• TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı, uluslararası kabul gören 
kalite güvence esaslarını belirlemek ve yetkili akreditasyon 
kurum ve kuruluşlarınca personel belgelendirme yapan 
kuruluşların akreditasyonunda kullanılmak üzere Uluslararası 
Standardizasyon Teşkilatı tarafından 2003 yılında geliştirilmiş, 
2012 yılında güncellenmiş bir standarttır. 

 

• Akreditasyon için Kuruluşlar TÜRKAK’a başvuru yapar. 
Kuruluşlara TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardı 
çerçevesinde denetim yapılır. Denetim sonucunda uygun 
bulunan Kuruluş akredite edilir. 

TS EN ISO/IEC 17024 Akreditasyonu 
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Yetkilendirme Başvurusu 
• Kuruluşlar yetkilendirme ön başvurusu esnasında Portalda 

oluşturdukları aynı başvuru üzerinden akreditasyon 
sürecinde yapmış oldukları değişiklikleri ve istenen 
akreditasyonu kanıtlayıcı belgeleri Portala kaydetmelidir. 
Başvuru formunda yer alan akreditasyon bilgileri bölümünü 
ise her ulusal yeterlilik için ayrı ayrı doldurmalıdır. 

 

• Kuruluşlar, Başvuru Yazısını ve ekinde Taahhütname, İmza 
Sirküleri (değiştiyse) ile Portal tarafından oluşturulan 
Başvuru Formunu MYK’ye ileterek yetkilendirme başvurusu 
yapar. 
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Yetkilendirme Başvurusu 
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• Yetkilendirme başvurusu MYK’ye ulaşan Kuruluşun 
başvuru dosyası dosya sorumlusu tarafından esastan 
incelenir ve değerlendirilir. 

• Dosya sorumlusu başvuru evraklarında 
eksiklik/yanlışlık tespit ederse Kuruluşa 
eklenmesi/düzeltilmesi gereken hususları bildirir. 
Başvuruda istenen bilgi, belge ve dokümanları 
eksiksiz tamamlayan Kuruluşa MYK tarafından 
yerinde denetim planlanır. 

Yetkilendirme Başvurusu 
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• MYK, görevlendirdiği denetim ekibinin ve Kuruluşun 
uygunluk durumuna bağlı olarak denetim tarih(ler)ini 
belirler ve denetim programını, denetim ekibi 
üyelerini ve denetim bedelini Kuruluşa bildirir.  

 

• Denetim ekibi, belirlenmiş denetim tarih(ler)inde 
denetim programı çerçevesinde yetkilendirme 
kriterlerine ve başvuru kapsamındaki ulusal yeterlilik 
esaslarına göre Kuruluşa denetim yapar. 

 

Denetim 
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Denetimin 

Gerçekleştirilmesi 

 

Denetim 

 

Yetkilendirme 

 



• Denetim sonucunda uygunsuzluk 
bulunmaması ya da bulunan 
uygunsuzlukların kapatılması hâlinde 
Kuruluşla MYK arasında Yetkilendirme 
Sözleşmesi imzalanır ve Kuruluşa Sınav ve 
Belgelendirme Yetki Belgesi düzenlenir. 
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun 
yetki kapsamı ve ücret tarifesi MYK internet 
sitesinde yayımlanır. 
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Yetkilendirme 

• MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yetki   
kapsamındaki ulusal yeterliliklere dayalı olarak sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerini yürütmeye başlar. 
 



TURKAK 

MYK 

(ISO 17024) 

Akreditasyon 

Denetim 

Denetim  

(Yetkilendirme Kriterleri) 

İç Kalite Güvence 

Sistemi  

PERSONEL 

BELGELENDİRME 

KURULUŞU 

 

 

 

 

Sınav 

Merkezi 

Sınav 

Merkezi 

Belgelendirme 

Yetkilendirme Ön 

Başvurusu 

Belgelendirme Başvurusu 

ADAYLAR 

Akreditasyon 

Başvurusu 

Yetkilendirme  Ön 

Sözleşmesi 

Yetkilendirme  

Başvurusu 



Gözetim 
Denetimi ve 
Programsız 

Denetim 



• Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları yılda en az bir kez programlı 

denetimlere tabi tutulur. 

• Bunun yanı sıra, sınav uygulamaları esnasında programsız denetimler 

de yapılmaktadır. 

 
Denetim Faaliyetleri 
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Yetkilendirilmiş 

Belgelendirme Kuruluşları 
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ADAYLARIN 
BELGELENDİRİLMESİ 
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Sınavlara başvuru 

 Başvurunun 

değerlendirilmesi 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Belgelendirme kararı, 

MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi 

düzenlenmesi 

Kişi Yetkilendirilmiş Belgelendirme 

Kuruluşlarından (YBK) birine başvurur. 

Başvuru, YBK tarafından değerlendirilir 

ve başvurusu uygun bulunan kişi 

sınav(lar)a kabul edilir. 

Bireyin öğrenme kazanımları ulusal 

yeterlilikte tanımlanmış kriterlere göre 

YBK tarafından ölçülür ve 

değerlendirilir. 

YBK, kişinin sınav sonuçlarını MYK’ye 

bildirir ve belge almaya hak kazanan kişi 

için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 

düzenlenir. 

Belgelendirme 
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Başvuru 

Ölçme ve 
Değerlendirme 

Belgelendirme 
Kararı 

MYK Mesleki 
Yeterlilik 
Belgesi 

Yetkin 

Henüz 

Yetkin Değil 

Belgelendirme 
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MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgesi 
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MYK Mesleki Yeterlilik 

Kimlik Kartı 
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PROJE YÖNETİMİNDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 



 
Riskler 

 

 Proje faaliyetlerinin tamamının proje süresi içerisinde 
tamamlanamaması, 

 Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlerin proje 
aktiviteleri arasında yer almaması, 

 Aktivite planında öngörülen sürelerin uygulama veya mevzuat 
ile bağdaşmaması, 

 Planlanan aktiviteler ile proje bütçesi arasında uyumsuzluk 
bulunması, 

 Proje bütçesinde veya aktivite planında yapılması planlanan 
değişikliklerin kabul edilmemesi, 

 Mevzuat veya AB kuralları gereği proje bütçesinden 
karşılanamayacak kalemlerin proje bütçesinde yer alması. 
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VOC-TEST MERKEZLERİ 
PROJESİ 



 
VOC-Test Merkezleri 

Projesi 
 

 Proje kapsamında 11 sektörde 26 kuruluşla sözleşme 
imzalandı. 

 Proje süreleri 18-24 aydı. 

 2 proje 18 ayda, 2 proje 21 ayda, 1 proje 24 ayda, 1 proje 26 
ayda, 20 proje 27 ayda tamamlandı. 

 Süre sonunda yetkilendirme sürecini tamamlayamayan 
kuruluşlar tarafından taahhütname imzalandı. 

 23 kuruluş belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.  

 1 kuruluş projeden çekildi. 

 2 kuruluş henüz yetkilendirme sürecini tamamlamak üzere 
faaliyetlerine devam ediyor. 

 2 kuruluşun yetkisi MYK tarafından kaldırıldı. 
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NEREDEN BAŞLAMALISINIZ? 



 
Ne Yapmalısınız? 

 

1. Yetki alınması planlanan UY’lerin belirlenmesi ve 
incelenmesi 

2. Belirlenen UY’lerin ilgili olduğu UMS’lerin incelenmesi 

3. MYK ve TÜRKAK mevzuatlarının incelenmesi 

4. (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardının incelenmesi 

5. Mevcut belgelendirme kuruluşlarının kalite yönetim 
sistemlerinin ve altyapılarının incelenmesi 

6. Kalite yönetim sistemleri ve personel belgelendirme ile 
ilgili yerli ve yabancı örneklerin incelenmesi 

7. Projelerde gerekli değişikliklerin planlanması 
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ŞU ANDA NELER YAPILABİLİR? 



 Kalite el kitabı ve prosedürlerin oluşturulması başta 
olmak üzere kalite yönetim sistemi hazırlıkları 

  Belgelendirme seminerine katılım 

  (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardı ile ilgili TÜRKAK 
eğitimine katılım 

 Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek 
kişilerin TÜRKAK-MYK süreçlerine ilişkin hizmet içi 
eğitime tabi tutulması 

 (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak 
kurulmuş kalite yönetim sistemi örneklerinin incelenmesi 

 Belgelendirme yapan mevcut YBK’ler ile irtibata geçilmesi 
ve sistemlerinin incelenmesi 

Ne Yapabilirsiniz? 



TEŞEKKÜRLER 

egunay@myk.gov.tr  
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