
6 KASIM 2014 

T.C. 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 
 

 Teşkilat   

 Görevler 

 Faaliyetler 

 
 



 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 

 MYK, ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek 

amacıyla  5544 sayılı Kanunla kurulmuştur.  

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili 

kuruluşu olan MYK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 

mali açıdan özerk, özel bütçeli bir kamu kurumudur. 



 

GENEL KURUL  

   İşçi, işveren ve meslek kuruluşlarından 22, 

üniversitelerden 3, bakanlıklar ve kamu kurumlarından 

19 olmak üzere 44 üyeden oluşur. 

YÖNETİM KURULU 

 Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından seçilen 

ÇSGB, MEB, YÖK, işçi, işveren ve meslek 

kuruluşlarından birer olmak üzere 6 üyeden oluşur. 

Görev süresi üç yıldır. 
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MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 





 

MYK’NIN TEMEL GÖREVLERİ 

 Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması, 

 Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 

Sisteminin kurulması, 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulup, 

işletilmesi,  

Kurumun temel görevleri arasındadır. Diğer 

görevler Kanunun 4 üncü maddesinde ayrıntılı 

olarak sayılmıştır. 

 



ULUSAL MESLEK STANDARTLARI  

Ulusal meslek standardı, bir mesleğin doğru ve başarılı bir şekilde 

icra edilebilmesi için bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, 

tutum ve davranışları belirleyen ve tarafların üzerinde uzlaştığı 

normlardır.  

 Mesleki - teknik eğitim ve öğretim programlarına kaynak teşkil 

eder.  

 Mesleki niteliklerin ölçülüp değerlendirilmesine esas oluşturur. 

 Eğitim - istihdam ilişkisini güçlendirir. 



ULUSAL MESLEK STANDARTLARI HAZIRLANMASI 

 Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim 

kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve Sektör Komitelerinin önerileri 

alınarak Kurum Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.  

 Standardı hazırlanacak meslekler, ülkemizdeki istihdam kapasitesi, 

standart hazırlayabilecek istekli kuruluşların mevcudiyeti ve iş 

sağlığı ve güvenliği gibi öncelikler dikkate alınarak belirlenmiştir. 

 Taslak meslek standartları görevlendirilen kurum/kuruluşlarca 

hazırlanmaktadır. 

 Sektör Komitelerinde incelenen ve doğrulanan taslak standartlar 

Yönetim Kurulunca onaylanır.  

 Resmi Gazete’de yayımlanan standartlar ulusal meslek standardı 

niteliğini kazanır.  

 Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş (5) yılda bir 

güncellenir.  



ULUSAL MESLEK STANDARTLARI  

Meslek standartları; 

 Sektör kuruluşlarıyla işbirliği ortamı oluşturularak, 

 Piyasadan hizmet satın alınarak, 

 Çalışma grupları kurularak, hazırlanabilmektedir. 
 

Bugüne kadar birinci yöntem tercih edilmiş ve meslek standartları 

ayni ve nakdi herhangi bir  ödeme yapılmadan işin sahibi sektör 

temsilcilerine hazırlatılmıştır.  
 
 

Herhangi bir ücret ödenmemiş olması, maddi değerden çok 

mesleğin doğru tanımlanmasında ve bu tanımların sektörce 

benimsenip, sahiplenilmesinde son derece önem arz etmektedir. 



 

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI 

Mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan işçi, işveren, 

meslek kuruluşları,  sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle bugüne 

kadar; 

 728 meslek standardının hazırlanmasına ilişkin işbirliği ortamı 

oluşturulmuştur.  

 667 meslek standardı hazırlanmış, bunlardan 572’si ulusal 

meslek standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 İnşaat, metal, enerji, ulaştırma, otomotiv, kimya, tekstil, bilişim, 

turizm, ticaret gibi sektörlerdeki mesleklere öncelik verilmiştir.  

 Madencilik alanında önemli bir gelişme kaydedilememiştir. 



 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi; bir kişinin mesleğini bildiğini ve 

doğru bir şekilde icra ettiğini teyit eden belgelerdir.  

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, MYK tarafından yetkilendirilen 

sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılan teorik ve 

uygulamalı sınavda başarılı olan bireylere verilmektedir.  

 Uygulama sınavında başarılı olmak için; standartta yazılı 

görevlerin iş ortamında, belirlenen süre içerisinde, iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerini alarak eksiksiz başarılması gerekmektedir.  
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 Sınav süreci sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmakta, 

sınavların objektifliği, güvenirliği ve kalitesi istenildiği anda 

gözden geçirilip kontrol edilebilmektedir.  

 Bu belgeler MYK portalında geçerlilik süreleri belirtilerek kayıt 

altına alınmakta ve ilgililerce kontrol edilebilmektedir. Ayrıca 

belgelerde sahtecilik yapılmasını önleyen tedbirler de alınmış 

bulunmaktadır. 

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 



 
SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME 

MYK tarafından 33 sınav ve belgelendirme kuruluşu 

yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşlar;  

 103 tanesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan meslekler 

olmak üzere 153 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri 

gerçekleştirebilmektedir.   

 Bugün itibarıyla tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 

toplam 50 meslekte 5.588 kişiye, toplamda ise 20.281 kişiye 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiştir. 
 

 Madencilik alanında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşu bulunmamaktadır. 
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TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 

 İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dâhil, genel ve mesleki 

eğitim ve öğretim programları ile diğer öğrenme ortamlarında 

kazanılan tüm yeterlilik esaslarını tanımlayan,  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu, 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmelik Taslağı ve Belgesi,  

 2014 yılı içerisinde tamamlanmış, Bakanlığımız tarafından 

Bakanlar Kuruluna sunmak üzere Başbakanlığa takdim 

edilmiştir. 



 

 

 

Bayram AKBAŞ 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 

BİLGİLERİNE ARZ EDERİM. 


