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Detaylar sayfa 3’te

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi 
hakkında bölgesel bilgilendirme ve farkındalık 
arttırma faaliyetleri kapsamında toplam 10 şehre 
ziyaretler gerçekleştirilecektir. “Ulusal Yeterlilik 
Sistemi; Nitelikli, Belgeli İşgücü” sloganıyla 
yürütülecek olan etkinlikler, yerel yönetimler, iş 
dünyası, işçi temsilcileri ve üniversitelerin yoğun 
desteğiyle şekillendirilmektedir. 

Yeterlilik Sistemi Nedir?

Eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkinin kurulmasını, mesleki becerilerin şeffaf ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilir olarak 
değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini sağlayan faaliyetler bütünüdür. 

Sistem, Türkiye koşullarına özel olarak tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğrenim dâhil tüm teknik ve mesleki eğitim programlarıyla 
örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine tabi programlarla kazanılan yeterlilikleri sınıflandırmayı ve anlaşılır kılmayı hedeflemektedir. 

Ulusal Yeterlilik Sistemi; mesleki ve teknik eğitim programlarını ihtiyaçlara göre yeniden tanımlayıp iş gücünün mesleki becerilerinin 
sınav ve belgelendirilmesini, mesleki yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamaktadır. Sistem, hayat boyu 
öğrenmeyi destekleyerek, resmi eğitim almadan meslek edinen bireylerin becerilerini belgelendirmesine imkân tanımaktadır. 

Türkiye
Yeterlilikler
Çerçevesi

Ankara, Nisan 2013
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TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSLARARASI KONFERANSI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi tamamlandı 

Hazırlık çalışmalarına Ağustos 2010’da başlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Birliği eş finansmanı ile uygulanmakta olan “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik 
Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)” Projesi kapsamında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu bir şekilde tasarlandı ve taslak çerçeve 
nihai halini aldı. 

2010 yılı Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) temsilcilerinin yer aldığı Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 
(UYÇ) Hazırlama Komisyonu kurulmuştur. MYK’nın koordinasyonunda Komisyon gözetiminde iki yılı aşkın süre ile çalışmalarını sürdüren çalışma grupları tarafından 
hazırlanan TYÇ İstişare Belgesi, 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde bakanlıklar, kamu kurumları, sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yer aldığı 140 
kurum ve kuruluşla tartışılıp değerlendirilmiş ve “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” taslağına dönüştürülmüştür. 

Ayrıca eş zamanlı olarak yeterliliklerin kalite güvence ölçütleri ve kalite güvencesi sağlayacak kurum ve kuruluşların tespit usulü, farklı yeterlilikler arasındaki yatay ve 
dikey geçişler ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulacak UYÇ Yönetmelik taslağı ve ekleri 
hazırlanmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası konferans ile kamuoyuna tanıtıldı. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 16-17 Nisan 2013’te İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansta kamuoyuna tanıtıldı. İş ve eğitim dünyasını bir araya getiren 
konferansa Avrupa Birliği ülkelerinden de temsilciler katıldı. 

“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin hazırlık ve uygulama süreci ile kilit özelliklerine ilişkin bilgilerin 
sunulması ve ulusal yeterlilik çerçevelerinin hazırlanması, uygulama düzenlemeleri, kalite güvencesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslandırılması konularında 
uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih ACAR, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Grup Başkanı Sayın Javier MENENDEZ BONILLA, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin ALTUN ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ yaptı.
 

Kasım 2012 - Haziran 2013

İş ve eğitim dünyasının temsilcileri ile çok sayıda uluslararası katılımcının iştirak ettiği konferansa UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL) ve Avrupa Birliği 
kuruluşu olan Avrupa Eğitim Vakfının (ETF) yanı sıra, Almanya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İskoçya, Polonya ve Portekiz’in ilgili kurumlarından üst düzey temsilciler 
konuşmacı olarak katıldı. 250 kişinin katılımıyla gerekleşen konferansta 11’i yabancı olmak üzere 21 konuşmacı katkıda bulundu.

Uluslararası konferansın ardından, konferansta tüm paydaşlar tarafından iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda TYÇ’ye son şekli verilmiş, TYÇ’nin yasal boyutunu 
oluşturan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girecek olan TYÇ Yönetmelik taslağı tamamlanmış ve kamuoyunun değerlendirmelerine sunulmuştur. Bu sürecin 
son adımı ise TYÇ Yönetmeliğinin ve TYÇ Belgesinin Bakanlar Kurulunun onayına sunulması olacak. Ardından başlatılacak olan uygulama sürecinde ilk olarak TYÇ’nin 
yönetimini yönetişim yaklaşımıyla yürütecek olan yapılar ve 3 yıllık uygulama eylem planı oluşturulacak, tüm prosedür, ilke ve ölçütleri hazırlanacak.
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GÖRÜNÜRLÜK VE FARKINDALIK  
ARTIRMA FAALİYETLERİ 

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İÇİN KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

Mesleki Yeterlilik Kurumu, TYÇ’nin etkili ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi için tüm paydaşlarla ve kamuoyuyla işbirliği 
içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin bilinirliğini desteklemek amacıyla çerçeve için bir kurumsal 
kimlik oluşturuldu. Hazırlanan logo ve konsept tasarımı, uluslararası konferansta ilk kez paydaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili tüm bilgi ve haberler için bir de web sitesi hazırlanıyor.

Basında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansının ardından 28 Nisan 2013’te 
Sabah Gazetesi’nin İŞte İnsan bölümünde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ ve UYEP Takım Lideri David 
HANDLEY ile yapılan söyleşiye yer verildi. Haberde TYÇ’nin ülkemiz için ne anlama 
geldiğine ve özellikle bireyler, eğitimciler ve işverenler için sağlayacağı faydalara 
değinildi, bundan sonraki süreçte neler yapılacağının altı çizildi. 

 

Yine konferansın bir yansıması olarak UIL (Unesco Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü) 
web sitesinde konferans içeriğine ve konuşmacıların katkılarına kısaca değinen bir 
haber yayınlandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu reklamları yazılı ve görsel basında!

Mesleki Yeterlilik Kurumunun bilinirliğini artırmak, amacıyla “Ne iş olsa yaparım 
dönemi kapanıyor” temalı bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında hazırlanan 
45 saniyelik kamu spotu Nisan ayı itibarıyla ulusal ve yerel televizyon kanallarında 
yayına girdi. Kampanyanın basın ayağında ise iş – ekonomi dergilerinde ve Dünya 
gazetesinde ilan ve haberler yayınlandı. Kendine güveni yüz ifadesinden okunan 
mavi yakalı bir çalışanın “Ne iş olsa yapamam!” dediği basın ilanı oldukça dikkat 
çekti.

Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve ulusal yeterlilik sistemini anlatan 4,5 
dakikalık bir tanıtım filmi hazırlandı. Film, MYK’nınMYK’nin eğitim ve seminerlerinde,  
internet sitesinde, ayrıca VOC-Test Merkezleri Hibe Faydalanıcılarının mecralarında 
gösterilmektedir.

“Ulusal Yeterlilik Sistemi: Nitelikli, Belgeli İşgücü” temalı bölgesel seminerler 
tamamlandı. 

Proje başından bu yana Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzurum ve Gaziantep’te düzenlenen 
bölgesel farkındalık artırma seminerleri, 30 Mayıs’ta Samsun’da ve 4 Haziran’da 
İzmir’de düzenlenen toplantılarla sona erdi.

Samsun’da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın, İzmir’de ise Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO)’nın işbirliğinde gerçekleştirilen seminerlere özellikle teknik ve meslek 
okul yöneticileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri temsilcisi 
işverenler katıldı. İş ve eğitim dünyasını yakından ilgilendiren ulusal yeterlilik sistemi 
hakkında farkındalık artırmak, Mesleki Yeterlilik Kurumunun görevlerine ve ulusal 
yeterlilik sisteminin işverenler, eğitimciler, çalışanlar ve öğreniciler için sağlayacağı 
katkılara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminerlerde; MYK’nın ve projenin 
temel hedefleri ile ulusal yeterlilik sistemi kavramı, yerel beklenti ve konularla 
ilişkilendirildi, yerel paydaşların ihtiyaç ve beklentileri tespit edilerek, işbirliği 
imkanları ve çerçeveleri belirlendi. Toplantılar yerel basında geniş yer buldu.  

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

UYEP Kapsamında Ekim 2012’den bu yana verilen eğitimler

SEKTÖR KOMİTESİ EĞİTİMLERİ

Sektör komiteleri için planlanan eğitimlerin ilki ekim ayında Antalya’da,  2. ve 3. sü Kasım ayında Kızılcahamam’da 
ve sonuncusu Haziran ayında Bolu’da düzenlendi. 23 sektörden toplam 104 temsilcinin katıldığı ve 3’er gün 
süren bu eğitimlerde, katılımcılar ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin etkili bir şekilde geçerli 
kılınması ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Geçerli kılma, yeterliliklerin en üst kalitede 
olduğunu ve işveren ihtiyaçlarının karşılandığını temin etmek üzere MYK tarafından yürütülen kalite güvencesi 
çerçevesinin önemli bir aşamasıdır. Eğitimlere sağlık, bilgi teknolojileri, medya, kişisel ve sosyal hizmetler, 
turizm ve ticaret sektör komitesi temsilcileri katılım sağladı. 

Projenin Meslek Standartları Kilit Uzmanı Yochka 
ANASTOVA ile Kalite Güvencesi Kilit Uzmanı Donald 
PATERSON’ın komite üyelerine uyguladığı yoğun eğitim 
programı kapsamında, geçerli kılma ile ilgili pratik uygulama 
örnekleri yapıldı.

15 Hibe Faydalanıcısına yönelik kalite güvence izleme ve destek ziyaretleri gerçekleştirildi

Sınav ve Belgelendirme (VOC-Test ) Merkezlerini MYK Yetkilendirme süreçlerine hazırlamak için 
tasarlanan izleme ziyaretleri kapsamında, bu merkezlerin kalite yönetimi sistemleri, politikaları 
ve prosedürlerinin MYK’nın yetkilendirme kriterlerine uygun olup olmadığı gözden geçirildi. 
Ziyaretler sonucunda tespit edilen eksikler ve boşluklar konusunda merkezlere gerekli tavsiyelerde 
bulunuldu. 

Ziyaret edilen merkezler ve ziyaret tarihleri

1   ATSO                                                    25/03 9     İDMİB                                           27/02
2   İTO TEST                                            20/03 10   ASO II. & III. OSB                      27/03

3   ASO METES                                        28/03 11   TÜRKLİM                                    19/03

4   HAK-İŞ                                                 15/03 12   BESOB                                         27/05

5   ASO1. OSB                                           28/02 13   İHKİB                                           29/05 

6   TCDD VAKFI                                       25/04 14   TTSİS                                           28/05

7   MEKSA                                                 24/04 15   PAGEV                                         29/05

8   BAYINDIR MEMUR-SEN                 22/04

Proje kapsamında, ulusal yeterliliklerin geçerli 
ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesinde 
oynadıkları rolü desteklemek amacıyla VOC-
Test Merkezlerine eğitimler verildi.  Eylül ve 
Ekim ayları içerisinde Ankara, Antalya ve 
İstanbul’da düzenlenen 5 eğitime toplam 
110 kişi katıldı. Ulusal yeterliliklerin etkin bir 
şekilde değerlendirilebilmesi için ölçme ve 
değerlendirme prensipleri ve tekniklerinin 
yanı sıra ulusal yeterlilik değerlendirme 
süreçlerini destekleyecek etkili kalite 
güvencesinin tasarımı ve uygulaması (İç 
Doğrulama) konuları anlatıldı. 

Dış Doğrulayıcı eğitimlerinin amacı, ulusal yeterliliklerin 
standartlarını muhafaza etme sorumluluğunda MYK’ya destek 
vermek amacıyla alan uzmanlarına teknik donanım kazandırmaktır. 
Bu bağlamda, Ekim 2012’de, az sayıda dış doğrulayıcıya eğitim 
verilmiş ve bu kişiler MYK’nın yetkilendirme ziyaretlerine destek 
vermek üzere görevlendirilmişti. Projenin son haftasında çok 
sayıda yeni Dış Doğrulayıcıya ilk eğitimleri verildi. 

Dış Doğrulayıcılar, yetkilendirme denetimlerine mesleki ve 
teknik uzman desteği sağlamanın yanı sıra aşağıdaki amaçlar 
doğrultusunda VOC-Test Merkezlerini örneklem esasına göre 
ziyaret edecektir:

 � Değerlendirme ve başarıma ilişkin aday kanıtları toplamak,
 � Merkezin değerlendirme kararlarını doğrulamak ve 
merkezlerde aday performanslarının, ulusal standartlara ve 
kanıt gerekliklerine  uygun olduğunu temin etmek,

 � Bireysel aday başarımlarını MYK gerekliklerine uygun olarak 
değerlendirmek, izlemek ve kayıt altında tutmak için sağlam 
süreçlerin olduğunu temin etmek,

 � Örnek derleme, gerektiğinde tavsiye ve/veya eylem maddesi 
sağlanması ile ilgili sonuçları sunan bir rapor hazırlamak.

Ulusal yeterlilik geliştirme ekipleri için verilen 
eğitimlerin son ikisi Şubat ayında Ankara 
ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Eğitimlere 
26 kuruluştan 63 kişi katıldı. Bu ve önceki 
eğitimlerle birlikte, 116 yeni ulusal yeterliliğin 
geliştirilmesi izlenmiş ve 68 ulusal yeterlilik 
sektör komitelerince geçerli kılınarak,  MYK 
Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Kalite Güvencesi ve Ölçme-Değerlendirme Eğitimleri Yeterlilik Geliştirme Eğitimleri DIŞ DOĞRULAYICI EĞİTİMLERİ

VOC-Test Merkezleri İçin İşletim Kılavuzu hazırlandı

VOC-Test Merkezleri İçin İşletim Kılavuzu hazırlanarak 29-30 
Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ETF (Avrupa 
Eğitim Vakfı) Konferansında Hibe Faydalanıcılarına tanıtılmıştır.. 

Kılavuz, kolaylıkla güncellenebilecek bir klasör halinde, mevcut 
tüm rehber dokümanları içerecek şekilde hazırlandı. Kılavuzda, 
merkezlerin benimseyebileceği kalite güvencesi politikalarına 
ilişkin örnekler, itiraz edilen değerlendirme kararlarına ilişkin itiraz 
prosedürü örneği ve yetkilendirilmiş ulusal yeterlilik değerlendirme 
merkezlerinin etkili işletilmesi için kapsamlı notlar bulunmaktadır.

Geçerli kılma, endüstri sanayi ve eğitim temsilcilerinin 
yeni geliştirilen UMS ve UY’lere sektör komitesi 
toplantıları sayesinde “dışarıdan” bir uzman gözüyle 
baktıkları ve bunların amaca uygun olduklarını 
olmalarının sağlandığı temin ettikleri süreçtir.  
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VOC-Test Merkezleri faaliyete geçiyor

Projenin hibe bileşeni olan VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında desteklenen 26 kuruluş, 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve mesleki eğitim alanındaki kalite standartları ile tam uyumlu VOC-Test 
Merkezlerini hayata geçiriyor. 

Program süresince, bu kuruluşlar tarafından toplam 94 ulusal meslek standardı, 193 ulusal yeterlilik 
geliştirildi.  Öncelikli olarak belirlenen 11 sektörde faaliyet gösteren bu kuruluşların kurduğu merkezlerden 
6’sı TÜRKAK akreditasyon ve MYK Yetkilendirme süreçlerini tamamlayarak yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşu sıfatıyla işler hale geldi. Diğer 20 merkez ise TÜRKAK akreditasyon başvurusunu tamamlayarak 
MYK yetkilendirmesi ile birlikte işler hale gelecektir. Kurulan merkezler, Türkiye’nin benimsenen modern 
yaklaşımlar ve uygulamalar ile mesleki eğitimde en yüksek standartları belirlemesini sağlayacak 
donanımda olarak nitelendiriliyor. Ulusal yeterlilik sisteminin sürdürülebilirliğinde büyük öneme sahip 
VOC-Test Merkezlerinin iyi örneklerinin oluşturulmuş olması, projenin en önemli çıktıları arasında sayılıyor.

Hibe faydalanıcısı kuruluşlar ayrıca, program süresince sektörel tanıtım kampanyaları, toplantılar, 
sunumlar, orta öğretim kurumları, üniversite ve diğer sosyal paydaşların sürece dâhil edilmesi aracılığıyla, 
ulusal yeterlilik sistemi hususundaki gelişimin ve yeniliklerin toplumun her kademesine duyurulmasına 
katkıda bulundu.  
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İLETİŞİM

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA, Türkiye  Tel +90 312 428 72 08-09  Faks +90 312 428 72 07

Proje Sonunda 94 Meslek Standardı Geliştirildi, 33 Meslek 
Standardı Revize Edildi

Projenin meslek standartları için kapasite geliştirme faaliyeti 
kapsamında, meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 
prosedürler, kılavuzlar ve değerlendirme kriterleri revize edildi, 
güncellendi ve güçlendirildi. Kapasite geliştirilen başlıklar 
şöyle;

 � Sektör haritalandırması,
 � Başvuru prosedürleri,
 � Meslek analizine giriş,
 � Meslek standartlarının taslak olarak hazırlanması için 
çerçeve gereklikleri,

 � Meslek standartlarının geçerli kılınması.

Bu faaliyet kapsamında;

 � 26 meslek alanında 94  meslek standardı geliştirildi. 
 � Toplam 176 sektör komitesi üyesi eğitime tabi tutuldu. 
 � Haziran 2013 sonuna kadar Standart Geliştirme Kurulları 
ve Teknik Çalışma Gruplarından 400 kişiye 46 etkinlikte 
eğitim verildi. Katılımcıların 180’i Teknik Çalışma Grubu 
çalıştaylarına katıldı. 

 � Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde müfredat rehberi 
hazırlandı.

 � Etki çalışması yapıldı ve raporlandı. 

HİBE BİLEŞENİ EĞİTİMLERİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

MESLEK STANDARTLARI 
İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME 
FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

26 HİBE PROJESİ VOC-TEST MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

VOC-Test Merkezleri Değerlendirme, En İyi Uygulamalar ve Nihai Raporlama Çalıştayı

6-8 Şubat 2013 tarihlerinde İstanbul’da hibe faydalanıcılarına yönelik olarak “Değerlendirme, En İyi 
Uygulamalar ve Nihai Raporlama Çalıştayı” düzenlendi.  Etkinliğe hibe faydalanıcısı kuruluşlardan 42 
temsilci katıldı. Çalıştayda Hibe Faydalanıcıları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TÜRKAK, UGETAM temsilcileri ve UYEP teknik destek uzmanları 
sunumlarıyla katkıda bulundu. Çalıştay kapsamında, VOC-Test Merkezi kurulmasında karşılaşılan başlıca 
zorluklar, öğrenilmiş dersler, proje uygulaması sırasında ortaya çıkan en iyi uygulamalar, sürdürülebilirlik 
ve beklentiler gibi konular değerlendirildi. 

Etkinlikte aynı zamanda hibe faydalanıcılarına süreç yönetimlerinde sağlanabilecek destekler ele alındı, 
bu bağlamda UYEP ekibi tarafından hazırlanan VOC-Test Merkezleri için İşletim Kılavuzu katılımcılara 
sunuldu. TÜRKAK, akreditasyon süreci ile ilgili olarak yaklaşımlarını ve gerekliliklerini ayrıntılı bir 
şekilde aktardı. Çalıştay programında aynı zamanda UYEP ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 
yapılacak nihai raporlamaya ilişkin önemli konuları kapsayan sunumlar paylaşıldı. Hibe faydalanıcıları, 
projelerinin tamamlanması ve uygulamaya ilişkin nihai raporların hazırlanması ile ilgili konuları tartışma, 
kaygıları ile ilgili olarak görüş bildirme ve tavsiye alma fırsatı buldu. Çalıştayın önemli bir katkısı da, 
hibe faydalanıcılarının oturumlar arasında ve akşamları kendi aralarında görüşerek, proje uygulaması ve 
geliştirilen ağ kapsamında elde ettikleri spesifik uzmanlıkları ve tecrübeleri paylaşmış olmalarıdır.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve  
Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi


