
Sayın Bakanım 

Bakanlıkların, kamu kurumlarının, işçi işveren ve meslek kuruluşlarının sayın 

başkanları, değerli temsilcileri, 

Değerli basın mensupları, 

Saygıdeğer Katılımcılar,/Hanımefendiler, Beyefendiler, 

 

Konuşmama başlamadan önce Mesleki Yeterlilik Kurumu ve şahsım adına en derin 

saygılarımla heyetinizi selamlıyorum.  

 

Sayın Bakanım, Değerli katılımcılar 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kuruluş amacını, ana görevlerini 

hatırlatmak ve METES projeleriyle bu görevlerimiz arasındaki yakın ilişkiye 

kısaca değinmek istiyorum. 

 

 Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kuruluş amacını “Ulusal Yeterlilik 

Sistemini” kurmak ve işletmektir. Bu  bağlamda;  

 Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması, 

 Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme sisteminin kurulup işletilmesi, 

MYK’nın ana görevleri arasındadır..  

 

Ulusal meslek standartları (UMS)  

 UMS; bir mesleğin başarıyla icra edilebilmesi için bireyin sahip olması gereken 

asgari bilgi, beceri ve davranış özelliklerinin neler olması gerektiğini içeren,  

 Mesleki eğitime temel girdi sağlayan, iş ve eğitim dünyasının üzerinde 

uzlaştığı dokümanlardır..  

 UMS taslakları MYK’nın yetkilendirdiği, sektörünü temsil edebilen ve yetkinliği 

olan iş dünyası aktörlerince katılımcı anlayışla hazırlanmaktadır.  

 MYK sektör komitelerince incelenen ve doğrulanan bu taslaklar Resmi 

gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 

 İstihdam ve Mesleki eğitim ilişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı gereği orta 

ve yüksek mesleki eğitim programları en geç bir yıl içinde eğitim programlarına 

yansıtılması gerekmektedir. 

 MYK Kanununa göre UMS’lerin en geç 5 yılda bir gözden geçirilmesi ve ihtiyaç 

oluştuğunda  revizyon yapılması gerekmektedir..  

Ölçme – Değerlendirme ve Belgelendirme  

 Bireylerin mesleki bilgi ve becerileri MYK tarafından  yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından yapılmaktadır.  

 Ölçme – Değerlendirme ve Belgelendirme alanında bir kuruluşun 
yetkilendirilebilmesi için; o kuruluşun öncelikle ilgili yeterliliklerde ölçme 



yapabilme kapasitesinin TÜRKAK veya Avrupa Akreditasyon Birliğine üye bir 
akreditasyon kurumundan onaylanması gerekmektedir. 

 Söz konusu akreditasyonu alan ve müracaat eden kuruluşlar, sınav merkezleri 
olarak  MYK tarafından yetkilendirilmektedir. 

 Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı 
olanlara yeterlilik seviyelerine göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri 
verilmektedir.  

 Ülkemizde personel belgelendirmesi alanında henüz akredite kuruluş sayısı 
son derece sınırlı olduğundan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri şu anda 
yalnızca kaynakçılık alanında verilebilmektedir.  
 

Sayın Bakanım Değerli Katımcılar, 
 

 ASO UMS hazırlama konusunda sorumluluk üstlenmiş ve ağaç ve ağaç 
ürünleri alanında 25 meslek standardını bir yıl içinde hazırlamak üzere, 7 
Temmuz 2010 tarihinde MYK ile protokol imzalamıştır. Bu kapsamda 5 taslak 
meslek standardının bu ay teslim edilmesi beklenmektedir. Zor görünmekle 
birlikte temennimiz, 25 UMS’nin de süresi içinde hazırlanması ve RG’de 
yayımlanmasıdır. 
 

 Kar amacı gütmeyen iş ve eğitim dünyası aktörleri özveri göstermelerine 
karşın,  gerek UMS hazırlamada ve gerekse sınav ve belgelendirme alanında 
maalesef gerekli alt yapıya sahip değiller. 

 MYK olarak, bu eksikliğin giderilmesi, sosyal tarafların, sivil toplum örgütlerinin 
uygun kapasiteye kavuşmaları için, mali ve teknik yönden desteklenmeleri 
gerektiği düşüncesiyle, kuruluş aşamamızla eş zamanlı olarak bir proje 
hazırladık. 

 Kısaca UYEP olarak adlandırdığımız, yaklaşık 11 milyon AVRO AB hibesiyle 
desteklenen “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik 
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” onaylandı ve  uygulamaya konuldu. 

 UYEP bütçesinin yarıdan fazlası UMS hazırlamak, yetkilendirilmiş kuruluş 
olmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tahsis edildi.. 

 Bu kapsamda proje başvuruları alınarak değerlendirildi ve 26 projenin 
fonlanması kararlaştırıldı. 

 METES bu bağlamda seçilen ve en fazla fon alan üç projeyi ifade etmektedir.  

 Bizim açımızdan en net ifadeyle METES’in amacı; MYK’nın görevlerini 
yapabilmesi için gerekli olan VOC-TEST’lerin kurulmasıdır. 

 METES’in ve diğer 23 Projenin itici gücüyle, en fazla iki yıllık zaman içinde 
yeterli sayıda .ölçme, değerlendirme ve belgelendirme merkezlerine sahip 
olunacağı ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin işletilir hale geleceği 
değerlendirilmektedir. 
 

 
Bu noktada MYK için çözüm ortağı olma kararlılığını göstermiş olan ve METES 
projeleriyle de bunu kararlılığı pekiştiren ASO’nın değerli yönetimini ve proje 
ortaklarını kutluyorum. 
 
MYK’dan desteklerini esirgemeyen, kurum olarak mesafe almamızı sağlayan ve 
bugün de teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.  



METES’in hazırlanmasında, değerlendirilmesinde ve uygulamaya konulmasında 
katkısı olan tüm ilgililere teşekkür ediyorum.  Projenin başarıyla uygulanması dileğiyle 
saygılar sunuyorum. 
 
 

 


